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1. Introducció i metodologia 
 

1.1. Presentació 
 
El present document dóna resposta a l’encàrrec de la Diputació de Barcelona de donar 
suport i assistència tècnica al Consell Comarcal del Bages per a elaborar la diagnosi del 
Pla Comarcal de Joventut. 
 
La diagnosi ha estat concebuda d’acord amb els principis, els valors i les pautes 
metodològiques que marquen la Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya, el 
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020-2030 i els documents d’orientació publicats 
per l’Agència Catalana de la Joventut i l’Observatori Català de la Joventut. 
 
Així, els principis de participació, interdepartamentalitat i interinstitucionalitat estructuren 
la diagnosi a través de les diferents etapes i de la configuració dels processos participatius 
en els que han format part desenes de persones, entre personal tècnic dels ajuntaments 
de la comarca, personal del Consell Comarcal i membres dels equips de govern dels 
municipis de la comarca que han assistit a les sessions de treball. Paral·lelament, els 
principis de qualitat i de transformació s’expressen a través de l’ús continuat de tècniques 
contrastades de recollida d’informació i de l’enfocament de la diagnosi en aquelles àrees 
d’acció política que el servei de joventut del Consell Comarcal han determinat com a 
prioritàries. L’esperit de diàleg i la vocació de consens amb els agents comarcals han 
guiat l’acció del suport tècnic i garanteixen que la visió de la realitat juvenil a la comarca 
aportada per la diagnosi és rigorosa i fefaent. 

 

1.2. Context 
 
Els Consells Comarcals s'han consolidat com ens estratègics en la construcció de xarxes 
de relació i suport al món local. En matèria de polítiques de joventut, la present diagnosi 
ha de servir per enfortir les regidories de joventut dels diferents municipis de la Comarca 
del Bages, potenciant la col·laboració i el treball supramunicipal, i avaluant de manera 
clara les necessitats dels municipis de la comarca en matèria de joventut.   
 
El Pla Comarcal de Joventut és l’eina principal de la que disposa un Consell Comarcal 
per a dur a terme planificació estratègica en matèria de joventut. El Pla permet pensar, 
consensuar i programar la intervenció pública a partir de la identificació de les 
necessitats existents i dels recursos disponibles. Al seu torn es requereix el lideratge de 
l’equip de govern, la implicació de l’equip tècnic i la participació tant de la joventut com de 
la resta de forces vives de la comarca. 
 
El futur Pla de Joventut del Bages ha de donar continuïtat als programes i els projectes 
desenvolupats pel Servei Comarcal de Joventut, així com posar-ne en marxa de nous 
per donar resposta a les necessitats i demandes en matèria de joventut que s’identifiquin 
durant la diagnosi.  
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1.3. Objectius 
 
Seguint les Pautes per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut (ACJ, 2009), l’objectiu 
fonamental d’una diagnosi és conèixer a quines necessitats dels municipis de la 
comarca cal donar respostes amb la intervenció del Consell Comarcal en matèria de 
joventut.  
 
En el procés d'elaboració de la present diagnosi els/les responsables de joventut del 
Consell Comarcal del Bages van posar de manifest els següents objectius prioritaris:  

 
 Analitzar la situació i necessitats de la joventut.  

 Avaluar les polítiques que es desenvolupen als municipis de la comarca. 

 Identificar els recursos humans, econòmics i infraestructurals de que disposen els 
municipis per tirar endavant les polítiques de joventut. 

 Detectar les diferències entre els municipis de la comarca amb més població respecte 
els que tenen menys població . 

 
 

1.4. Univers d’estudi  
 
De manera consensuada s'ha establert que la present diagnosi del Pla Comarcal de 
Joventut del Bages centri la seva anàlisi en la població de 16 a 29 anys, tal i com 
estableix el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya (PNJCat). 

 

1.5. Fases de treball 
 

1.5.1. Fase preliminar 
 
La fase preliminar es va iniciar el 8 d’octubre de 2018 amb la reunió d’inici de servei. El 
contacte exploratori que s’hi duu a terme amb la Responsable del Servei de Joventut del 
Consell Comarcal del Bages permet efectuar una primera recollida d’informació i planificar 
el procés de diagnosi. 

 

1.5.2. Sessió nucli dinamitzador  
 
El nucli dinamitzador del present treball es va reunir a principis del mes de novembre del 
2018 per acordar els agents que participarien de la diagnosi, establir les prioritats 
estratègiques de la diagnosi, agendar les diferents fases i les dates del treball de camp 
i identificar els principals documents a tenir present per al desenvolupament de la 
diagnosi. 
 
En el marc d’aquesta sessió de treball, en la que van participar l'equip tècnic del Consell 
Comarcal del Bages i l'equip de la Fundació Pere Tarrés, es va acordar que les quatre 
prioritats estratègiques del procés de treball ja mencionades: 
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 Analitzar la situació i necessitats de la joventut.  

 Avaluar les polítiques que es desenvolupen als municipis de la comarca. 

 Identificar els recursos humans, econòmics i infraestructurals de que disposen els 
municipis per tirar endavant les polítiques de joventut. 

 Detectar les diferències entre els municipis de la comarca amb més població respecte 
els que tenen menys població . 
 

1.5.3. Diagnosi quantitativa i revisió de documentació  
 
Aquesta fase de treball iniciada a finals de setembre de 2018 ha permès recopilar 
informació estadística de les diferents fonts secundàries que ofereixen informació sobre 
la comarca del Bages i, més concretament, sobre la realitat sociodemogràfica de la 
població de 16 a 29 dels municipis de la comarca.  
 
En concret, s’han analitzat les següents fonts d’informació: 
 

 Padró continu de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

 Servei d'Indicadors i Estadística del Departament d’Ensenyament 

 Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

 Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 

 Observatori del Desenvolupament Local  

 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya  

 Altres dades obtingudes a través de la revisió documental i que són orientadores en 
alguns aspectes d'interès per a la diagnosi. 

 

Per a la revisió de la planificació existent a la comarca s’han analitzat els següents 
Plans Locals de Joventut dels següents municipis:  
 

 Avinyó 

 Cardona 

 Manresa 

 Navarcles 

 Navàs 

 Sant Fruitós de Bages 

 Sant Joan de Vilatorrada 

 Sant Salvador de Guardiola 

 Sant Vicenç de Castellet 

 Santpedor 
 

A la vegada, també s’ha analitzat la següent documentació de planificació d'altres àmbits 
de gestió pública i de joventut a nivell comarcal:  
 
1. Pla Igualtat de Gènere 2016-2020 
2. Pla Comarcal Drets LGTBI 2018-2021 
3. Pla d'accions per al desenvolupament econòmic al Bages 
4. Pla Industrial del Bages 
5. Pla Estratègic de Turisme Bages 2020  
6. Pla d'actuació de les persones grans al Bages 
7. Catàleg de Serveis del Consell Comarcal del Bages 
8. Catàleg de Serveis de l'Oficina Jove del Bages  
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Finalment, indicar que també s’han revisat les pàgines webs del Consell Comarcal amb 
l’objectiu d’identificar els programes i actuacions adreçades a la població jove i 
complementar la informació obtinguda durant les sessions del treball de camp.  

 

1.5.4. Treball de camp 
 
La tasca de revisió documental ha anat acompanyada amb tècniques d’investigació  
participatives per explorar en profunditat tant aquelles temàtiques que han estat 
prioritzades pel nucli dinamitzador com la resta d'àmbits que incideixen en la vida d’aquest 
col·lectiu. D’acord amb els principis de participació i d’integralitat, aquest aprofundiment 
es duu a terme mitjançant tècniques qualitatives i quantitatives.  
 
En relació a les tècniques qualitatives, s'han realitzat 3 grups de discussió i tallers 
propositius durant el mes de novembre del 2018. En concret, s'ha realitzat un grup de 
discussió i taller participatius amb representants de en municipis petits, un altre amb 
municipis grans i un tercer amb personal tècnic.  
 
Aquests espais han estat dissenyats en col·laboració amb els responsables locals de 
joventut i han servit per recollir informació útil per a analitzar les principals problemàtiques 
i dialogar sobre els possibles escenaris per a la joventut.  
 
Quant a la participació, s'han inclòs en aquesta diagnosi els resultats de les fases 
participatives dels realitzades per a l'elaboració dels Plans Locals de Joventut vigents a 
la comarca.  
 
Pel que fa a les tècniques d’investigació quantitatives, la present diagnosi incorpora 
la realització de dues enquestes: Enquesta al personal tècnic i Enquesta als equips de 
govern. Es tracta de dues consultes en la que van participar un apart reduïda de casos si 
bé els resultats s'inclouen en la present diagnosi.   
 

1.5.5. Fase analítica i d’elaboració 
 
La fase d’anàlisi i d’elaboració és una fase transversal que es desenvolupa gairebé durant 
tota la diagnosi. L’anàlisi de la informació recollida comença efectivament després de la 
sessió del nucli dinamitzador, que permet obtenir una primera comprensió del context 
comarcal i planificar les etapes de recollida d’informació. A partir d'aquesta, s’analitzen 
en profunditat els documents proporcionats per la persona referent local, es duu a terme 
una recerca estadística i s’elabora la diagnosi sociodemogràfica. Aquesta fase enllaça 
amb el disseny del treball qualitatiu i quantitatiu i l'anàlisi de la informació recollida als 
grups de discussió, als tallers propositius i mitjançant enquestes. Tota la informació 
recollida al llarg d'aquestes fases és analitzada i agrupada per àrees temàtiques 
vinculades als reptes polítics que el nucli dinamitzador ha prioritzat. En aquest moment 
comença efectivament l’elaboració del document que acabarà exposant la diagnosi. 
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1.6. Quadre sintètic de les tècniques emprades 
per a la recollida d’informació 

 
Taula 1. Tècniques de recollida d'informació emprades i assistents 

Tècnica de recollida d'informació Descripció Data 

Sessió nucli dinamitzador 3 assistents 12/11/2018 

Grup de discussió municipis petits 7 assistents 12/11/2018 

Grup de discussió municipis grans  11 assistents 13/11/2018 

Grup de discussió personal tècnic 9 assistents 28/11/2018 

Enquesta al personal tècnic 14 participants 04/12/2018-12/12/2018 

Enquesta als equips de govern 9 participants 04/12/2018-12/12/2018 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 

 

1.7. Estructura 
 
El document de diagnosi es divideix en vuit capítols. En el primer apartat, la introducció 
emmarca l’elaboració de la diagnosi en el context comarcal i planteja la metodologia 
emprada per a la seva elaboració. El segueix un segon capítol en el que s’analitzen les 
principals dades sociodemogràfiques relatives a la població de la comarca del Bages, i 
en concret, sobre la població jove de la comarca. En el tercer capítol s’analitzaran les 
principals característiques dels Plans Locals de Joventut que actualment estan en 
vigència als municipis de la comarca, per després analitzar les principals polítiques de 
joventut que sorgeixen a iniciativa del Consell Comarcal del Bages. En el cinquè, sisè i 
setè capítol s'analitza la realitat de la joventut de la comarca a partir de l’anàlisi les 
dinàmiques participatives incloses als Plans Locals de Joventut, així com els principals 
resultats de les sessions participatives realitzades amb els equips de professionals de 
joventut i els representants electes de la comarca del Bages.   
 
Finalment, a les conclusions es realitza una síntesi de les principals qüestions  abordades 
durant tota la fase d’anàlisi i les sessions grupals, incloent-hi les propostes d’abordatge 
que poden orientar i facilitar la fase posterior de disseny del Pla Comarcal de Joventut.  
 
  



 
 

DIAGNOSI PCJ del Bages 2020-2023 10 

 

2. La població jove al Bages 
 
En aquest capítol s'analitzen dades estadístiques de diferents fonts secundàries amb 
l'objectiu de quantificar el nombre de persones que viu actualment a la comarca del Bages 
i conèixer les característiques sociodemogràfiques de la població de la comarca en 
general, i del col·lectiu jove en particular.  

 

2.1. Aproximació a la població del Bages  
 
La població de la comarca del Bages entre l’any 2000 i 2017 ha experimentat un 
creixement sostingut de població, passant dels 147.024 habitants de l’any 2000 als 
175.095 de l’any 2017.  
 
Aquestes xifres representen un creixement del 19,1% en disset anys, xifra important si 
tenim en compte que des de l’any 2015, la comarca del Bages compta amb cinc municipis 
menys per la seva incorporació a la recent creada comarca del Moianès.  
 
Analitzant l’evolució de la població durant aquest període, podem observar dues fases 
evolutives: una primera fase de creixement sostingut, de 2000 fins l’any 2008, i una 
segona fase on el nombre total de població de la comarca s’estabilitza al voltant dels 
175.000 habitants.  
 

Gràfic 1. Evolució de la població al Bages (2000-2017) 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. 

 
La comarca del Bages posseeix un nombre similar de població femenina que 
masculina, concretament un 50,6% de dones i un 49,4% d’homes. En aquest sentit, la 

distribució de població per sexes a la comarca del Bages s’assembla bastant a la 
distribució del conjunt de Catalunya (49,1% d’homes contra el 50,9% de dones) i en 
menor mesura, a la demarcació de Barcelona (48,8% d’homes i 51,2% de dones).  
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Taula 2. Comparativa de la població del Bages segons sexe, 2017 

  
Homes Dones Total 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Bages 86.552 49,4 88.543 50,6 175.095 100 

Demarcació de 
Barcelona 

2.718.621 48,8 2.857.416 51,2 5.576.037 100 

Catalunya 3.710.200 49,1 3.845.630 50,9 7.555.830 100 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. Lectura horitzontal 
 

 
Pel que fa al a distribució de la població a la comarca, cal remarcar la diferència de 
població entre la capitalitat i la resta de municipis, ja que Manresa concentra 75.152 
habitants dels 175.095 habitants totals de la comarca, un 42,9% del total.  
 
De la resta de municipis, només Sant Joan de Vilatorrada supera els 10.000 habitants, i 
vuit municipis restants es troben entre la franja d’entre 5.000 i 10.000 habitants 
(Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós del Bages, Santpedor, Sallent, Navàs, Navarcles, 
Súria i Artés). A l’altre extrem, sis municipis de la comarca disposen de menys de 500 
habitants, tres dels quals de menys de 250 habitants (Mura, Talamanca i Gaià).  

 
Mapa 1. Distribució de la població a la comarca del Bages, 2017 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. 

 
Si analitzem la població per grans franges d’edat, podem observar que la gran part de la 
població bagenca es troba compresa en la franja d’edat d’entre 15 i 64 anys (64,3%), 
xifres un punt inferior a la de la resta de demarcació de Barcelona (65,9%), i del conjunt 
de Catalunya (65,9%).  
 
El següent grup de població a nivell quantitatiu a la comarca és el de 65 a 84 anys amb 
un conjunt de 16,2% de població, i unes dècimes per sobre del grup de 0 a 14  anys 
(15,9%). Aquest fet contrasta amb les dades de la demarcació de Barcelona i el conjunt 
de Catalunya, on en ambdós casos, el col·lectiu de 0 a 14 anys supera per unes dècimes 
al grup de 65 a 84 anys. A la vegada, el nombre de persones amb 85 anys o més a la 
comarca del Bages representa un total del 3,6% de la població, sis dècimes superior a la 
situació global de Barcelona i del conjunt de Catalunya, fet que sumat a les anteriors 
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dades ens pot donar una primera indicació que la població de la comarca és 
lleugerament més envellida que la de resta de país.  

 
Taula 3. Comparativa de la població del Bages, segons grups d’edat, 2017  

 
Bages Demarcació de Barcelona Catalunya 

Núm. % Núm. % Núm. % 

De 0 a 14 anys 27.814 15,9 861.426 15,4 1.179.741 15,6 

De 15 a 64 anys 112.619 64,3 3.675.541 65,9 4.976.815 65,9 

De 65 a 84 anys 28.306 16,2 871.775 15,6 1.170.656 15,5 

De 85 anys i més 6.356 3,6 167.295 3,0 228.618 3,0 

Total 175.095 100,0 5.576.037 100,0 7.555.830 100,0 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat.  
 

 
Si ens fixem en la piràmide d’edat de la població del Bages, podem observar que 
conforma una distribució molt similar a la d’altres poblacions occidentals. La 
clàssica piràmide de població fa anys que ha estat modificada en la seva forma habitual, 
com a conseqüència de la reducció de la natalitat i l’augment de l’esperança de vida, de  
manera que el gruix de població es concentra en els espais intermedis d’edat.  
 
A la comarca del Bages, la piràmide de població ens mostra que el gran gruix de gent 
es concentra principalment entre els 35 i els 54 anys, amb una pronunciada caiguda 
de la població més jove menor dels 35 anys.  
 
La figura de la piràmide ens indica que a partir del 2020, la població menor dels 45 
anys s’anirà reduint, mentre que la major de 45 anys cada cop serà més important. Si 
aquesta tendència no varia, pot ser que a partir dels anys 50 del present segle, els majors 
de 65 anys passin a ser la població majoritària a la comarca del Bages, sense que hi 

hagi un relleu natural de població més jove que els pugui sostenir.   
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Gràfic 2. Piràmide d’edat de la població del Bages, 2017 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. 

 
Si es centra l'atenció en l'envelliment de la població a la comarca del Bages, podem 
observar que la taxa d’envelliment del Bages és del 119,0%, similar a la demarcació 
de Barcelona (119,2%) però superior a la mitjana de Catalunya (117,5%). Aquesta dada 
ens indica que a la comarca del Bages hi ha de 119 persones majors de 65 anys per cada 
100 persones menors de 15 anys, el que ens pot mostrar una tendència a l’envelliment 
de la població de la comarca.  
 
La majoria de la població d’edat avançada està formada per persones majors de 75 
anys (52,3%), mentre que les persones majors de 85 anys representen un 18,6%. 
Aquestes dates, superior a les xifres de Barcelona i Catalunya, reafirmen la idea que 
l’envelliment de la població ha de ser un tema a tenir en compte en la planificació de 
polítiques públiques a la comarca.  
 
Sobre l’índex de dependència global, mostra quina proporció de la població que depèn 
de la població activa. A la comarca del Bages l'índex de dependència global és del 
58,2%, gairebé 6 punts més que la resta de Barcelona (52,5%) i tot Catalunya (52,6).  
 
Pel que fa l’últim indicador, sobre l’índex de recanvi poblacional, ens indica quanta 
població jove existeix actualment entre 15 i 19 anys, que pugui prendre el relleu a la 
població de 60 a 64 anys, que generalment deixa l'activitat laboral. En aquest cas, al 
Bages, l’índex de recanvi és del 121,34%, xifra superior a la Demarcació de Barcelona 
(116,16%) i Catalunya (115,72%). Així, per cada 100 persones que entren potencialment 
com a població potencialment activa, marxen 121.  
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Taula 4. Comparativa indicadors d’edats al Bages, Barcelona i Catalunya, 2018 

 
Taxa  

d’envelliment 
% 

Índex de 
sobreenvelliment  

75 anys i més 
% 

Índex de 
sobreenvelliment  

85 anys i més 
% 

Índex de 
dependència 

global 
% 

Índex de 
recanvi de la 

població 
% 

Bages 119,0 52,26 18,62 58,2 121,34 

Demarcació 
de Barcelona 

119,2 49,41 16,1 52,5 116,16 

Catalunya  117,5 51,72 17,07 52,6 115,72 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2018. Idescat.  
 

 
Quant a l'estrangeria, al Bages actualment hi conviuen 175.095 persones, de les 
quals 157.297 (un 89,8%) disposen de la nacionalitat espanyola, i 17.798 (un 10,2%) 
disposa té nacionalitat estrangera. En el següent gràfic podem observar la distribució de 
població a la comarca en funció de l’edat i la nacionalitat, i podem identificar que la major 
part de població estrangera es concentra bàsicament en edats laboralment actives, 
i en concret entre les franges de 30 a 44 anys. La població estrangera més grans de 60 

anys només representa un 4,8% del total.   

 
Gràfic 3. Població del Bages per nacionalitats, 2017 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de partir del Padró continu, 2017 Idescat. 

 
Entrant al detall sobre l’origen de la ciutadania, podem observar com el percentatge de 
població de la comarca del Bages amb nacionalitat espanyola (89,8%) és 
lleugerament superior a la situació del conjunt de la demarcació de Barcelona 
(87,2%) i a la del conjunt de Catalunya (86,2%). Entre la població del Bages amb 
nacionalitat d’altres països, podem observar el predomini dels països de l’Àfrica (amb un 
5,1% del total), seguits per països de la resta de Unió Europea (2,1%) i d’Amèrica del Sud 
(1,2%). La població amb nacionalitat de països d’Àsia representa un 0,8% del total, i de 
països de la resta d’Europa fora de la Unió Europea, representen nu 0,6% del total.  
 
En comparar aquestes dades amb les obtingudes per la demarcació de Barcelona i 
conjunt de Catalunya, podem observar que el percentatge de persones amb 
nacionalitat d’algun país de l’Àfrica és superior a la comarca del Bages que a la resta 
de territori. Per altra banda, el percentatge de població amb nacionalitat d’algun país de 
la resta de la Unió Europea, d’Amèrica del Sud i Àsia, és més reduït a la comarca del 
Bages que a la demarcació de Barcelona i tota Catalunya.  
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Taula 5. Nacionalitat de la població del Bages, Barcelona i Catalunya, 2017 

 

Espanyola 
Estranger
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Total 

Bages 89,8 10,2 2,1 0,6 5,1 0,4 1,2 0,8 175.095 

Demarcació 
de Barcelona 

87,2 12,8 3,0 0,8 2,9 1,1 2,6 2,4 5.576.037 

Catalunya  86,2 13,8 3,6 0,9 3,8 1,0 2,4 2,0 7.555.830 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat.  
Lectura horitzontal 
 

2.2. Aproximació a la població jove del Bages 
 

2.2.1. Percentatge i evolució 
 
 
Si ens centrem exclusivament en la població jove, el conjunt de persones que es troben 
entre el 16 i els 29 anys representen el 13,1% de la població total de la comarca del 
Bages, unes xifres un punt inferiors al conjunt de la demarcació de Barcelona i conjunt de 
Catalunya (14,1%).  
 
A nivell quantitatiu, podem observar que el gruix més important de persones joves és el 
subgrup de 25 a 29 anys amb 8.331 persones, mentre el que menys nombrós és el de 
joves de 16 a 19 anys, amb 6.764 persones.  

 
Taula 6. Pes de la població jove al Bages, Demarcació de Barcelona i Catalunya, segons grups 

d’edat, 2017  

  
Joves de 16 a 

19 anys 
Joves de 20 a 

24 anys 
Joves de 25 a 

29 anys 
Total Joves 

Total 
població 

%  
joves 

Bages 6.764 7.864 8.331 22.959 175.095 13,1 

Barcelona 210.452 268.567 308.786 787.805 5.576.037 14,1 

Catalunya 287.732 366.321 414.602 1.068.655 7.555.830 14,1 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat.  

 
El percentatge de jovent entre els municipis de la comarca també és dispar en funció de 
cada localitat. Només a un municipi de la comarca, Talamanca, el percentatge de 
joves és superior al 15% del conjunt de població, i a només quatre municipis més 
(Castellfollit del Boix, Súria, Avinyó i Gaià), el percentatge supera el 14%. Per contra, a 
sis municipis de la comarca, el número de joves és inferior a l’11% (Sant Mateu de Bages, 
Castellgalí, Aguilar de Segarra, Marganell, Mura i Sant Feliu Sasserra), i en tres d’ells 
(Marganell, Mura i Sant Feliu Sasserra), inferior al 10%. Per la seves banda, el número 
de joves a la ciutat de Manresa, se situa cinc dècimes per sobre de la mitjana de la 
comarca, amb un amb un percentatge del 13,6%.  
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Mapa 2. Percentatge de població jove als municipis del Bages, 2017  

 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. 
 

 
 
Taula 7. Comparativa de la població juvenil al Bages, Barcelona i Catalunya, 2017 

 Bages 
Demarcació  

de Barcelona  
Catalunya 

Població total  175.095 5.576.037 7.555.830 

Població jove  
(16-29 anys) 

22.959 787.805 1.068.655 

Taxa de població jove % 13,1 14,1 14,1 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2018. Idescat.  

 
En el següent gràfic podem observar l’evolució del conjunt de població del Bages en 
comparació amb la del sector més jove de persones, d’entre 16 i 29 anys. En aquests 
sentit podem observar que des de l’any 2000, la població jove del Bages ha anat 
disminuint progressivament mentre el conjunt de població de la comarca 
augmentava. Si bé el conjunt de la població de la comarca es va incrementar en més de 
21.000 persones en disset anys, durant el mateix període de temps, el nombre de joves 
es va veure disminuïda en 8.200 persones menys, dels 31.159 de l’any 2000 a les 22.959 
del 2017.   
 

Gràfic 4. Evolució de la població juvenil (16 a 29 anys) i de la població total al Bages (2000-2017) 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu. Idescat. 
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Podem identificar que la caiguda del pes dels joves respecte el conjunt de la població no 
és un fet aïllat de la comarca del Bages, sinó és una tendència compartida amb el 
conjunt de Barcelona i Catalunya. En efecte, la reducció del percentatge dels joves 
respecte el total de població s’ha produït de manera similar tant al Bages com a la 
demarcació de Barcelona i Catalunya, amb retrocés de més de 7 punts entre 2000 i 
2017. Si bé a l’inici del període estudiat, la comarca del Bages partia amb un percentatge 
de joves més baix que a la resta de territoris analitzats (per a l’any 2000, 20,3% al Bages, 
per 21,7% de Barcelona i 21,4% per Catalunya), la caiguda ha mantingut les diferències 
fins a la situació actual. La disminució del pes dels i les joves en comparació a la resta de 
població es va frenar a partir de l’any 2015, quan les xifres s’han estabilitzat. Caldrà estar 
atents a l’evolució dels següents anys, per determinar si les actuals xifres han tocat 
fons, el percentatge de joves s’incrementa, o si aquesta aturada és una situació puntual 

en la dinàmica a la baixa experimentada durant els últims anys.  
 
Taula 8. Evolució de la taxa de la població jove al Bages, Barcelona i Catalunya (2000-2017) 

  Bages 
% 

Demarcació de Barcelona 
% 

Catalunya 
%   

2000 20,3 21,7 21,4 

2001 20,1 21,3 21,1 

2002 19,9 20,9 20,8 

2003 19,6 20,6 20,5 

2004 19,1 20,0 20,0 

2005 18,7 19,5 19,5 

2006 18,2 18,8 18,9 

2007 17,5 18,1 18,2 

2008 17,0 17,5 17,8 

2009 16,4 17,0 17,2 

2010 15,6 16,3 16,4 

2011 14,8 15,6 15,8 

2012 14,2 15,1 15,2 

2013 13,7 14,6 14,7 

2014 13,4 14,2 14,4 

2015 13,1 14,0 14,1 

2016 13,1 14,0 14,0 

2017 13,1 14,1 14,1 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu. Idescat.  

 

En el següent gràfic es pot observar la variació interanual del volum de persones d’entre 
els 16 i 29 anys, i podem comprovar que la tendència a la comarca del Bages coincideix 
amb l’evolució experimentada a la demarcació de Barcelona i la resta de Catalunya. 
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Gràfic 5. Taxa de variació interanual de la població juvenil (16 a 29 anys) del Bages, Barcelona i 
Catalunya (2001-2017) 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. 

 

2.2.2. Edats i nacionalitats de la població jove del Bages 
 
Si aprofundim en l’anàlisi específica de la població jove del Bages, podrem veure que la 
franja d’edat d’entre 25 i 29 anys és el col·lectiu més nombrós entre la població jove 
a la comarca, representant un 36,3% del total. En canvi, el grup d’edat més petit és el 

format pels joves d’entre 16 i 19 anys, que amb només 6.764 són el grup d’edat menys 
nombrós, representant un 29,5% del conjunt. Per la seva banda, la franja d’edat d’entre 
20 i 24 anys sumen un total de 7.864 persones, el que significa el 34,3% dins el col·lectiu 
persones joves.  
 
Taula 9. Població de 16 a 29 anys per edat i sexe al Bages (2017) 

 Homes  
(%) 

Dones  
(%) 

Total  
(%) 

De 16 a 19 anys 29,9 29,0 29,5 

De 20 a 24 anys 34,7 33,8 34,3 

De 25 a 29 anys 35,5 37,1 36,3 

Total  11.785 11.174 22.959 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. 

 
Respecte a les diferències entre sexes, observem que a diferència de la població general 
de tota la comarca, la població jove masculina és numèricament més nombrosa que 
la femenina a dos de les tres franges analitzades, entre la franja de joves de 16 a 19 
anys i la de 20 a 24 anys. En canvi, la població jove femenina és superior a la franja de 
25 a 29 anys. En total, ens trobem amb una franja d’edat jove amb 11.785 homes i 11.174 
dones.  
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Gràfic 6. Població de 16 a 29 anys per franges d’edat i sexe al Bages, 2017 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. 

 
Si ens fixem en la nacionalitat de les persones joves, podem determinar que el 84,3% 
dels joves d’entre 16 i 29 anys de la comarca del Bages tenen nacionalitat espanyola, 
un percentatge inferior al total de la població de la comarca, però superior si ho 
comparem amb dades de la demarcació de Barcelona (79,4%) i amb a la resta de 
Catalunya (78,7%).  

 
Gràfic 7. Nacionalitat de la població de 16 a 29 anys del Bages, 2017 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat. 

 
 

D’entre la població jove que no disposa de la nacionalitat espanyola, el grup més 
nombrós, amb un 7,3% del total, són els que disposen de la nacionalitat d’algun 
país de l’Àfrica. Percentualment, el següent col·lectiu d’estrangers entre els i les joves 
del Bages és la població provinent d’altres països de la Unió Europea (3,1% del total), 
seguit dels de l’Amèrica del Sud (2,1%), Àsia i Oceania (1,1%), d’algun dels països de 
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fora la Unió Europea (0,9%) i d’Amèrica del Nord (1,0%). A nivell quantitatiu, com més 
jove sigui la franja d’edat analitzada, més percentatge de persones disposen de la 
nacionalitat espanyola, mentre que els grups d’edats més grans, més percentatge de 
persones disposen d’una nacionalitat diferent a l’espanyola. Si bé la quantitat de persones 
immigrades varia en funció del grup d’edat, la proporcionalitat dels països d’origen es 
manté igual que les dades globals.  

 
Taula 10. Nacionalitat de la població jove de 16 a 29 anys al Bages, 2017 
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Total 

De 15 a 19 anys 87,6 12,4 2,6 0,8 5,8 0,5 1,7 0,9 8.448 

De 20 a 24 anys 84,5 15,5 2,9 1,2 7,1 1,0 2,3 1,1 7.864 

De 25 a 29 anys 81,6 18,4 3,7 0,8 8,9 1,4 2,5 1,2 8.331 

Total 84,6 15,4 3,1 0,9 7,3 1,0 2,1 1,1 24.643 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Padró continu, 2017. Idescat.  
Lectura horitzontal 
 
 

2.2.3. Nivell d’estudis i fracàs escolar 
 
Amb la voluntat de conèixer millor el nivell d’estudis de la població jove de la comarca del 
Bages, i a falta de dades més actualitzades que puguin indicar xifres més recents, s’ha 
fet una estimació a partir de les xifres del Cens de població i habitatges del 2011 de 
l’Institut Nacional d’Estadística. En concret, s’ha calculat el nivell d’instrucció de les 
persones majors de 16 anys fins a les nascudes fins l’any 1982 i, per tant, de 29 anys o 
menys durant la realització del cens.  

 
A partir d’aquesta estimació es pot concloure que el nivell d’instrucció a la comarca del 
Bages segueix un patró similar a la resta de territoris analitzats si bé hi ha un pes 
superior de les persones amb estudis superiors. 
 
En concret, si a nivell de Catalunya el 19,5% ha assolit estudis superiors, i a Barcelona 
és del 20,5%, aquesta xifra s’incrementa fins al 22,0% en el cas de la comarca del 
Bages. Per contra, el nivell de persones amb estudis secundaris al Bages (67,7%) és 
lleugerament inferior al conjunt de Catalunya (69,3%) i Barcelona (69,3%). El nombre de 
persones amb estudis primaris (8,2%) i sense estudis (2,2%) segueixen una distribució 
similar a les de Barcelona demarcació i conjunt de Catalunya.  
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Gràfic 8. Nivell d’instrucció de persones nascudes a partir de 1982  
al Bages, Barcelona i Catalunya, 2011 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Cens de població i habitatges, 2011. INE. 

 
Un altre indicador educatiu parteix de la informació difosa pel Departament 
d’Ensenyament, que  publica anualment els resultats sobre l’alumnat que s’avala d’ESO, 
i la quantitat de joves que aconsegueixen superar i obtenir l’educació secundària 
obligatòria. Com podem observar a la següent taula, dels 1.611 alumnes que es van 
avaluar durant el curs 2016-2017 al Bages, 1.237 es van graduar durant el mes de 
juny, i 227 durant el mes de setembre.  
 
En total, el 90,1% de l'alumnat avaluat de la comarca van aprovar 4rt d’ESO, 76,8% 
del total ho van fer durant el mes de juny mateix, i un 14,1% del total ho van fer al mes de 
setembre. Per contra, un 4,1% del total van suspendre les proves d’avaluació i hauran de 
repetir 4rt d’ESO. 
 
 
 

Taula 11. Avaluació dels alumnes 4t de l’ESO al Bages, Barcelona i Catalunya curs, 2016-2017 

  
Alumnes 
avaluats 

Total 
graduats 

Es graduen al 
mes de juny 

Es graduen 
al mes de 
setembre 

S'ha expedit 
certificat 

Hauran de 
repetir 

Bages 1.611 1.464 1.237 227 80 67 

Demarcació  
de Barcelona 

50.085 44.672 35.966 8.706 2.437 2.976 

Catalunya 68.149 60.628 48.900 11.728 3.407 4.114 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. 
Estadística de l'Ensenyament. Curs 2016-2017 
 

Si observem les dades per municipis, podem veure la diferència d’alumnes avaluats a 
cada localitat, on destaca la ciutat de Manresa amb un total de 745 alumnes avaluats 
(dels quals 564 es van graduar durant el mes de juny i 91 durant el mes de setembre). A 
distància de la capital, hi trobem Sant Vicens de Castellet amb 138 alumnes avaluats, 
Sant Joan de Vilatorrada amb 128, i Artés amb 99. En la gran majoria de municipis del 
Bages, el nivell d’alumnes suspesos és bastant reduït.  
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Taula 12. Avaluació dels alumnes 4t de l’ESO als municipis del Bages, Barcelona i Catalunya curs, 
2016-2017 

    
Alumnes 
avaluats 

Total 
graduats 

Es graduen al 
mes de juny 

Es graduen 
al mes de 
setembre 

S'ha expedit 
certificat 

Hauran de 
repetir 

Artés 99 92 71 21 5 2 

Cardona 42 37 32 5 5 0 

Castellbell i el Vilar 34 25 19 6 0 9 

Manresa 745 655 564 91 53 37 

Monistrol de Montserrat 0 0 0 0 0 0 

Navarcles 42 40 38 2 2 0 

Navàs 73 72 64 8 1 0 

Sallent 61 59 53 6 2 0 

Sant Fruitós del Bages 86 83 72 11 3 0 

Sant Joan de Vilatorrada 128 121 101 20 1 6 

Sant Vicenç de Castellet 138 124 82 42 6 8 

Santpedor 83 81 79 2 0 2 

Súria  80 75 62 13 2 3 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. 
Estadística de l'Ensenyament. Curs 2016-2017 
 

En funció del sexe dels estudiants, podem observar que la distribució de les persones 
avaluades segueix una estructura similar a la de la població jove de la comarca: el nombre 
d’homes (817) és més elevat que el de dones (794). On sí que es poden detectar les 
diferències de gènere és en el resultat de les avaluacions, ja que si bé de manera global 
el número d’homes avaluats és més elevat que el de dones, entre les persones que es 
graduen al mes de juny, les dones són majoria (650 dones per 587 homes), mentre que 
entre els que es graduen al mes de setembre, la majoria són els homes (141 homes per 
86 dones). Entre les persones que han de repetir, gairebé es produeix un empat entre 
homes i dones (33 dones per 34 homes).  
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Gràfic 9. Avaluació alumnes 4t de l’ESO segons sexe i total al Bages, curs 2016-2017 

 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i 

Estadística. Estadística de l'Ensenyament. Curs 2016-2017 
 

 
El fracàs escolar és un concepte definit des de diverses perspectives, ja sigui la 
psicopedagogia, la sociologia o la psicologia. Al seu torn, existeixen diverses teories sobre 
quins són els factors que determinen l’èxit i el fracàs escolar, i quin és el seu pes relatiu. 
Factors que van des del nivell formatiu dels pares, especialment de la mare, fins als trets 
i dispositius que té el propi sistema docent, passant per l’entorn cultural de l’alumnat, entre 
d’altres.  
 
En la següent taula, podem observar com el percentatge d’estudiants que supera 
l’ESO a la comarca del Bages és lleugerament superior al de la resta de Barcelona 
i de tot Catalunya.  
 
El percentatge d’alumnat que no supera els cursos d’ESO és més baix a la comarca del 
Bages (10,4%) que al conjunt de Catalunya (13,2%) i conjunt de Barcelona (13,4%), el 
número d’alumnat que no s’avalua de l’ESO també és inferior al Bages (1,4% a la comarca, 
per 2,4% a Catalunya i 2,9% a Barcelona), i el número d’alumnat que no aprova l’ESO 
també és més baix que la resta de territoris analitats (9,1% al Bages, 10,8% a Barcelona 
i 11,0% a Catalunya).  
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Taula 13. Alumnat de 4t d’ESO segons resultat i càlcul del fracàs escolar al Bages, Barcelona i 

Catalunya, curs 2016-2017 

 Bages 
Demarcació  

de Barcelona 
Catalunya 

Alumnat 

Alumnat de 4t d'ESO 2016-2017 1.634 51.598 69.850 

Avaluats 1.611 50.085 68.149 

Graduats 1.464 44.672 60.628 

No avaluats 23 1.513 1.701 

No graduats que s'han avaluat 147 5.413 7.521 

No graduats totals (no avaluats i no graduats) 90 6.926 9.222 

Taxes (%) 

% d’alumnat que no supera l’ESO 10,4 13,4 13,2 

% d’alumnat que no s’avalua de l’ESO* 1,4 2,9 2,4 

% d’alumnat que no aprova l’ESO 9,1 10,8 11,0 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. 
Estadística de l'Ensenyament. Curs 2016-2017 

 
Si analitzem les dades obtingudes pels estudiants de Batxillerat, també podem observar 
que el nivell de fracàs escolar entre els alumnes que cursen Batxillerat a la comarca 
del Bages és inferior al de la demarcació de Barcelona i al conjunt de Catalunya. En 
concret, el 89,6% dels estudiants es graduen, mentre que la mitjana de Barcelona és del 
86,6% i la mitjana de Catalunya és del 86,8%.  
 
Taula 14. Alumnat de 2n de Batxillerat segons taxa de graduació Bages, Barcelona i Catalunya, curs 

2016-2017 

 Bages 
Demarcació  

de Barcelona 
 Catalunya 

Taxes (%) 

% d’alumnat que sí es gradua 89,6  86,6  86,8 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’Observatori de Desenvolupament Local. Curs 
2016-2017  

 
Com a conclusió a nivell d’estudis, podem assegurar que amb dades del curs 2016-2017, 
a la comarca del Bages existeixen uns índexs de fracàs escolar lleugerament 
inferiors als obtinguts a la resta del territori català, tant en els cursos d’Ensenyament 
Secundari Obligatori com en Batxillerat.   
 

2.2.4. Atur 
 

Per conèixer la situació laboral de la població jove a la comarca del Bages serà interessant 
fer una anàlisi general de la situació de l’atur al conjunt de la comarca per després posar 
un focus en el sector més jove de la població.  
 
A la següent taula podem observar com ha evolucionat el nombre de persones registrades 
a l’atur a la comarca del Bages durant el període comprès des del desembre del 2008 fins 
a desembre del 2018. En aquest sentit, podem veure que si bé a l’any 2008, el nombre 
de persones registrades a l’atur a la comarca del Bages era d’11.183 persones, a 
desembre del 2018 la xifra es va reduir fins als 9.474. Durant aquest període comprès 
entre el 2008 i 2018, també podem observar que el nombre màxim de persones 
registrades durant un mes de desembre va ser l’any 2012 amb un total de 16.228 
registrades a l’atur.  
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L’increment més elevat es va produir entre els anys 2008 i 2009, quan l’inici de la crisi va 
provar que el nombre de persones aturades s’incrementés considerablement, passant de 
les 11.183 persones registrades durant el desembre de 2008 a les 14.923 del desembre 
de l’any següent. L’evolució de l’atur va anar en augment des del 2008 fins al 2013, quan 
es van arribar a quotes màximes d’atur. A partir del 2012 el nombre de persones aturades 
es va anar reduint progressivament fins l’any 2018, amb una xifra de 9.474 persones 
registrades, l’atur recupera registres similars al d’una dècada anterior. 
 

Taula 15. Evolució de l’atur registrat al Bages, Barcelona i Catalunya, 2008-2018 
  

 

    

  Bages 
Demarcació  

de Barcelona 
Catalunya 

Desembre 2008 11.183 315.457 423.232 

Desembre 2009 14.923 419.988 561.761 

Desembre 2010 14.504 416.795 562.673 

Desembre 2011 15.758 454.961 614.244 

Desembre 2012 16.228 481.112 646.956 

Desembre 2013 15.594 463.474 624.872 

Desembre 2014 14.528 422.935 575.948 

Desembre 2015 12.514 377.897 515.668 

Desembre 2016 10.459 330.725 453.645 

Desembre 2017 9.730 302.569 418.018 

Desembre 2018 9.474 284.283 392.907 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies (2008-2018) 
 

Percentualment, el percentatge de persones registrades a l’atur es van incrementar de 
manera més dràstica al Bages des de l’inici de la crisi fins l’any 2012. L’any 2012, la taxa 
d’atur va arribar al 19,8%, el que significa que gairebé una de cada cinc persones 
de la comarca del Bages estava registrada buscant feina. 
 
Ja a l’inici de la crisi, el percentatge d’atur a la comarca del Bages era superior a les taxes 
de Barcelona i el conjunt de Catalunya, diferència que s’ha mantingut més elevada fins a 
l’any 2018, amb una taxa d’atur per al mes de desembre de l’11,6% a la comarca del 
Bages, comparat amb el 10,9% per a tota Catalunya, o 10,5% del conjunt de demarcació 
de Barcelona.  
 
 

Taula 16. Evolució del percentatge d’atur registrat al Bages, Barcelona i Catalunya, 2008-2018 
  

 

    

  Bages 
Demarcació  

de Barcelona 
Catalunya 

Desembre 2008 12,9% 11,8% 11,9% 

Desembre 2009 17,4% 15,8% 15,9% 

Desembre 2010 17,0% 15,8% 16,0% 

Desembre 2011 18,8% 17,5% 17,7% 

Desembre 2012 19,8% 18,7% 18,8% 

Desembre 2013 19,3% 18,2% 18,4% 

Desembre 2014 17,7% 16,5% 16,8% 

Desembre 2015 15,1% 14,6% 14,9% 

Desembre 2016 13,2% 12,6% 13,0% 

Desembre 2017 12,1% 11,4% 11,8% 

Desembre 2018 11,6% 10,5% 10,9% 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’Observatori de Treball i Model Productiu del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies (2008-2018)  
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Si analitzem gràficament el comportament de la taxa d’atur a la comarca del Bages, 
podrem comprovar com la taxa d'atur evoluciona de manera similar a la del conjunt 
de població de la resta de territoris analitzats, si bé sempre s’ha mantingut un punt 
superior a la demarcació de Barcelona i conjunt de Catalunya.  

 
Gràfic 10. Evolució de la taxa d’atur registrat al Bages, Barcelona i Catalunya, 2008-2018 

 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2008-2018) 

 

Si ens fixem en la composició d’edat de les persones que actualment busquen feina a la 
comarca del Bages, podem observar com el col·lectiu de majors de 50 anys, amb un 
43,3% del total, és el més grup més nombrós que segueix registrat a l’atur. A poca 
distància del primer grup hi trobem la població d’entre 30 i 49 anys, que amb un 43,2% 
se situa en segon lloc com a col·lectiu d’edat que busca feina. Pel que fa al tram més jove 
de població, les persones d’entre 16 i 29 anys representen el 13,4% del total de 
persones que actualment busquen feina.  
 
Tot i que les diferències són molt estretes, la comarca del Bages és l’únic àmbit territorial 
analitzat on la franja d’edat més nombrosa que està cercant feina és el dels majors de 50 
anys (representen el 43,3% de la comarca del Bages, pel 42,0% de la demarcació de 
Barcelona, i 3l 40,9% del conjunt de Catalunya). Per contra, l’atur juvenil a la comarca 
del Bages representa el 13,4% del total, contra el 14,1 de Barcelona o el 14,8% de 
Catalunya. Cal valorar la relació entre aquesta dada i el major envelliment de la població 
de la comarca.  
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Gràfic 11. Atur registrat per grups d’edat del Bages, Barcelona i Catalunya (desembre del 2018) 
 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del 

 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2008-2018) 

 

 
Efectivament, analitzant l’atur de la comarca del Bages per trams d’edat, es pot observar 
que el grups més joves d’edat són els que numèricament representen menys 
respecte el conjunt de persones aturades. En total, 1.272 persones d’entre 16 i 29 
anys estaven registrades buscant feina a la comarca del Bages durant el desembre del 
2018: 167 menors de 20 anys, 400 d’entre 20 i 24 anys, i 665 de 25 a 29 anys. Comparant 
la resta de grups d’edat, podem determinar que a nivell quantitatiu, el número de persones 
registrades a l’atur a la comarca del Bages està molt relacionada amb l’edat, ja que com 
major edat, més persones podem trobar registrades a l’atur.  

 
Taula 17. Atur registrat segons grups d’edat al Bages (desembre 2018) 
 Atur registrat  

desembre 2018 
% 

Menys de 20 167 1,8 

De 20 a 24 440 4,6 

De 25 a 29 665 7,0 

De 30 a 34 841 8,9 

De 35 a 39 1003 10,6 

De 40 a 44 1101 11,6 

De 45 a 49 1151 12,1 

De 50 a 54 1218 12,9 

De 55 a 59 1472 15,5 

De 60 a 64 1416 14,9 

Total 9.474 100,0 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies (2008-2018) 
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Quant al gènere, en conjunt la major part de les persones que estan registrades 
buscant feina són dones. En concret, un 55,7% de les persones aturades són dones, i 
un 44,3% són homes. Aquestes xifres pel gènere femení són lleugerament inferiors als 
que es poden observar a la demarcació de Barcelona (56,7%) o al conjunt de Catalunya 
(56,4%).  
 
Taula 18. Atur registrat segons sexe al Bages, Barcelona i Catalunya (desembre 2018) 

 Bages 
Demarcació de 

Barcelona 
Catalunya 

Homes 44,3 43,3 43,6 

Dones 55,7 56,7 56,4 

Total persones aturades 9.474 284.283 392.907 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2008-
2018) 

 
A l’introduir la variable sexe i edat en l’anàlisi de les persones registrades a la comarca 
del Bages buscant eina, podem observar que les dones són majoritàries en totes les 
franges d’edat, menys entre els menors de 25 anys. En efecte, si les dones representen 
un 40,7% de les persones que busquen atur entre els menors de 20 anys, i d’un 46,8% a 
la franja d’edat dels 20 als 24, a partir dels 25 anys passen a ser majoritàries, 
incrementant-se amb el pas de l’edat fins arribar a la franja dels 60 a 64 anys, on les 
dones són un 61,9% d’aturades.  
 
Taula 19.Atur registrat segons grups d’edat i sexe, a Bages 

(setembre 2018) 

 
Homes  

% 
Dones  

% 

Total  
persones  
aturades  

registrades 

Menys de 20 59,3 40,7 167 

De 20 a 24 53,2 46,8 440 

De 25 a 29 42,3 57,7 665 

De 30 a 34 40,2 59,8 841 

De 35 a 39 42,8 57,2 1.003 

De 40 a 44 46,7 53,3 1.101 

De 45 a 49 47,7 52,3 1.151 

De 50 a 54 48,7 51,3 1.218 

De 55 a 59 42,3 57,7 1.472 

De 60 a 64 38,1 61,9 1.416 

Total 44,3 55,7 9.474 

Total 16-29 48,3 51,7 1.272 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies (2008-2018) 
 

A nivell quantitatiu, la xifra de joves de la comarca del Bages registrades a l’atur es 
va multiplicar per 2,5 en només dos anys, passant de les 1.319 persones de l’any 
2007 a les 3.274 de l’any 2009. Amb màxims l’any 2009, l’atur juvenil va iniciar un lent 
retrocés amb el pas de dels anys, arribant a mínims l’any 2016, on es van recuperar xifres 
d’atur juvenil anteriors a la crisi. A partir del 2016, les xifres de l’atur juvenil sembla que 
han repuntat, tot i que es mostren en xifres similars de l’any 2007. Si analitzem l’evolució 
de l’atur juvenil per franges d’edat, veurem que el rang de 20 a 24 anys i els de 25 a 29 
anys evolucionen amb patrons similars: ràpid ascens entre el 2007 i 2009, per després 
iniciar una caiguda sostinguda fins l’any 2016, a partir del qual es recupera lleugerament 
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les xifres d’atur. En canvi, el grup més jove de població, dels 16 als 19 segueix una 
evolució diferenciada de la resta de grups d’edat, amb un increment similar a la resta de 
franges durant els primers anys, però amb una recuperació molt més lenta que els 
anteriors grups. A nivell quantitatiu, l’atur entre els menors de 19 anys no ha arribat a 
recuperar xifres anteriors a la crisi.  

 
Gràfic 12. Evolució de la taxa d’atur anual registral dels joves de 16 a 34 anys, al Bages (2018)  

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de dades del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies (2008-2018) 
 

 

2.2.5. Altres dades de la població jove del Bages 
 
En aquest apartat es recullen altres dades d’interès diverses que van des de la salut 
mental, preu de l’habitatge de lloguer, i serveis d’atenció a la dona que han estat 
localitzades durant la revisió documental, i que poden ser d’especial interès per elaborar 
la diagnosi de joventut a la comarca del Bages.  

 
 Salut mental  

 
Pel que fa a la salut mental, actualment Catalunya disposa de 54 centres de salut mental 
infantil i juvenil (CSMIJ) que donen servei a una població de referència de 1.394.109 
persones. Un d’aquests centres, el CSMIJ - Manresa, és un dels tres centres de la 
Catalunya Central, i té funcions més enllà del municipi per desenvolupar servei a tota la 
comarca del Bages.  
 
Al llarg de l’any 2017, el conjunt de Centres de Salut Mental van atendre un total de 64.780 
persones, el que suposa que un 4,7% de la població menor de 18 anys de referència. En 
el seu àmbit el CSMIJ de Manresa va atendre a 3.264 persones, un 7,4% de la 
població de referència, un percentatge superior al conjunt de la resta de Centres de 
Salut (4,7%).  
 
Pel que fa a la intensitat de l’atenció per als menors de 18 anys, s’observa una major 
intensitat al conjunt de Catalunya per sobre la del Bages, ja que la mitjana de visites 
anuals de tot Catalunya que va realitzar cada persona atesa durant l’any 2017 va 
ser de 4,9 al CSMIJ Manresa i de 6,3 al total de centres del país.  
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Els pacients en seguiment són persones que ja es visitaven l’any 2016 i van seguir 
visitant-se durant el 2017. En aquest sentit, el percentatge de persones en seguiment al 
CSMIJ Manresa va ser del 64,4% durant l’any 2017, un percentatge lleugerament inferior 
a l’experimentat al conjunt de Catalunya, que va ser del 67,7%.  
 
Finalment, al voltant del 35% de totes les persones menors ateses a un centre de salut 
mental infantil i juvenil de Catalunya tenen psicofàrmacs prescrits, una dada bastant 
inferior a les dades del Bages, ja que en el cas del CSMIJ Manresa, la taxa de persones 
amb consum de psicofàrmacs va ser del 47,8%.  
 
Taula 20. Persones ateses als Centres de salut mental infantil i juvenil, al CSMIJ Manresa i la mitjana 

de Catalunya, 2017 

  CSMIJ - Manresa 
Mitjana CSMIJ 

Catalunya 

Població de referència 44.091 1.370.540 

Persones ateses 3.264 64.780 

Persones ateses (%) 7,4 4,7 

Total de visites 16.058 411.226 

Visites per persona atesa 4,9 6,3 

Pacients en seguiment (%) 64,4 67,7 

Persones ateses amb consum 
psicofàrmacs (%) 

47,8 35,0 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (2017) 

 

En resum, major taxa d'atenció global (7,4% vs. 4,7%), però amb menor intensitat 
(4,9 vs 6,3 mitjana de visites) i major medicalització (47,8% vs. 35%).  
 

Per tal d’oferir una imatge propera a la realitat, s’han seleccionat els principals diagnòstics 
que es tracten als CSMIJ: trastorns per dèficit d’atenció, trastorns mentals greus, trastorns 
de conducta alimentària, de comportament, d’adaptació i trastorns de l’espectre autista. 
 
Al Bages, el diagnòstic més habitual va ser el trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat (TDAH), que suposa un 51,3% del total de persones ateses al CSMIJ  
Manresa, una xifra molt superior al conjunt de Catalunya, que va ser del 28,3%.  
 
El següent diagnòstic més freqüent va ser el de trastorns d’espectre autista, amb 
un total del 13,4% de persones ateses (per sobre del conjunt de Catalunya, que va ser 
del 10,1%). Molt a prop es troben els diagnòstics de trastorns mentals greus, amb un 
13,3% del total de visites, i els trastorns d’adaptació, amb un 12,8% del total. Comparat 
amb dades de Catalunya, si en el cas dels trastorns mentals greus repeteixen la mateixa 
quota que al Bages, el trastorn d’adaptació registrat a Catalunya és del 19,5%, 7 punts 
superiors al registrat pel CSMIJ de Manresa.  
 
Pel que fa als trastorns de conducta alimentària, el CSMIJ Manresa ha atès una 
proporció lleugerament inferior de casos de trastorns de conducta alimentària 
(2,2%) que el 3,1% de tot el territori català. 
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Taula 21. Persones ateses als Centres de salut mental infantil i juvenil pels trastorns més freqüents, 

al CSMIJ Manresa i a la mitjana de Catalunya, 2017 

 CSMIJ - Manresa Mitjana CSMIJ Catalunya 

Trastorn mental greu 13,3 13,3 

Trastorns per dèficit d'atenció 51,3 28,3 

Trastorns de conducta alimentària 2,2 3,1 

Trastorns de comportament 3,8 7,2 

Trastorn espectre autista 13,4 10,1 

Trastorn d’adaptació 12,8 19,5 

Altres 3,2 18,4 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (2017) 

 
 Habitatge 

 
Per tal de conèixer millor la situació de l’habitatge a la comarca del Bages, s'ha accedit a 
les dades de la Secretària d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’objectiu de poder fer una comparativa de l’evolució del preu de lloguer a diferents 
municipis i zones territorials, així com conèixer el nombre de contractes de lloguer que 
s’han signat en aquests territoris.  
 
En aquest sentit, podem observar que al Bages, el preu del lloguer amb data de l’any 
2018 va ser de 424€ de mitjana, 269€ per sota del preu mitjà de lloguer de tot 
Catalunya durant el mateix any i 338€ inferior a la mitjana del preu de lloguer de la 
demarcació de Barcelona.  
 
Analitzant l’evolució dels preus de lloguer durant el període entre el 2006 i el 2018, podem 
determinar com els preus mitjans han fluctuat del seu mínim de l’any 2014, amb 348€, 
fins al màxim de l’any 2018 de 481€. La tendència a la baixada de preus com a 
conseqüència de la crisi es trenca l’any 2014, amb una ràpida recuperació de preus.  
 
A nivell de municipis de la comarca, cal destacar l’efecte que els municipis més poblats 
de la comarca a part de la capital, tenen de mitjana uns preus superiors als de Manresa. 
En aquest sentit, l’evolució de preus a la resta de municipis ha seguit una tònica similar a 
la resta de territoris analitzats: preus més elevats fins l’any 2008, per després iniciar una 
davallada que sembla remuntar a partir de l’any 2014.  

 
Taula 22. Comparativa del preu mitjà del lloguer a diferents territoris, 2006 – 2018. En euros. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Manresa 415 449 483 451 420 392 376 353 343 345 364 396 417 

Sant Fruitós de Bages - - 541 522 459 437 448 378 388 433 409 419 464 

Sant Joan de Vilatorrada 400 445 522 473 438 409 405 370 366 365 385 399 456 

Sant Vicenç de Castellet 347 422 486 435 409 402 358 356 350 342 370 390 421 

Santpedor - - 547 504 458 448 457 418 388 415 412 430 478 

Bages 393 444 481 456 417 397 378 356 348 351 366 392 424 

Comarques Centrals 409 448 490 462 420 413 393 373 365 369 380 409 433 

Barcelona 631 683 724 697 661 645 616 583 582 609 655 722 762 

Catalunya 603 645 678 650 615 599 571 542 540 557 596 655 693 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana (2018). *Les 
dades per a l’any 2018 només estan disponibles fins al tercer trimestre.   
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Quant al número de contractes, l’any 2014 va ser l’any en què es van firmar més 

contractes de lloguer a la comarca del Bages, xifra que dobla el nombre de 

contractes que es podrien firmar durant els anys 2006 o 2007. A nivell comarcal, el  

gran salt pel que fa a la signatura de contractes de lloguer va ser durant l’any 2008, on en 

un sol any es van passar de signar-se 1.959 contractes a 2.434, un increment del 24%. 

Tot i la crisi, el número de contractes de lloguer a nivell comarcal s’ha mantingut estable, 

i només durant dos anys concrets (l’any 2013 i l’any 2015) la tendència ha sigut la de 

firmar menys contractes respecte l’any anteriors. Aquest fet ha provocat que dels 1.750 

contractes de lloguer que es signaven anualment a la comarca del Bages, durant el 2018 

se’n signessin 3.572.  

Taula 23. Comparativa del nombre de contractes de lloguer a diferents territoris, 2006 – 2017 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Manresa 1.192 1.318 1.391 1.638 1.738 1.859 2.015 2.025 1.999 1.987 2.027 2.035 

Sant Fruitós 
de Bages 

34 44 61 72 76 71 74 85 108 90 111 141 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

50 85 99 100 105 132 166 120 126 138 134 120 

Sant Vicenç 
de Castellet 

67 86 159 174 181 236 219 206 211 226 207 213 

Santpedor 24 49 99 127 122 148 139 154 149 109 105 123 

Bages 1.750 1.959 2.434 2.738 3.042 3.452 3.642 3.561 3.577 3.360 3.492 3.572 

Comarques 
Centrals 

3.136 3.663 4.577 5.173 6.247 6.973 7.327 7.325 7.323 7.433 7.546 7.768 

Barcelona 47.839 51.164 63.031 75.979 88.874 97.274 105256 115204 114504 105811 106498 119322 

Catalunya 56.812 62.671 80.126 97.818 116188 127813 138621 150200 149733 141767 142714 156936 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana (2018).   

A nivell municipal, la dinàmica de les poblacions més poblades de la comarca segueixen 

la tendència del conjunt del Bages, si bé les variacions anuals són més brusques que la 

mitjana de tots els municipis. En tots els casos analitzats, el número de contractes de 

lloguer que es signen anualment dobla els que es signaven una dècada abans. Entre 

els casos analitzats a la taula següent, destaca el municipi de Sant Fruitós del Bages, que 

passa dels 34 contractes signats durant l’any 2006 als 141 del 2017, un increment del 

triple de casos.  

 
Taula 24. Comparativa del percentatge de creixement del nombre de contractes a diferents territoris, 

2006 – 2017 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Manresa 22% 11% 6% 18% 6% 7% 8% 0% -1% -1% 2% 0% 

Sant Fruitós de Bages 55% 29% 39% 18% 6% -7% 4% 15% 27% -17% 23% 27% 

Sant Joan de Vilatorrada -38% 70% 16% 1% 5% 26% 26% -28% 5% 10% -3% -10% 

Sant Vicenç de Castellet -20% 28% 85% 9% 4% 30% -7% -6% 2% 7% -8% 3% 

Santpedor 0% 104% 102% 28% -4% 21% -6% 11% -3% -27% -4% 17% 

Bages 11% 12% 24% 12% 11% 13% 6% -2% 0% -6% 4% 2% 

Comarques Centrals 17% 17% 25% 13% 21% 12% 5% 0% 0% 2% 2% 3% 

Barcelona 5% 7% 23% 21% 17% 9% 8% 9% -1% -8% 1% 12% 

Catalunya 7% 10% 28% 22% 19% 10% 8% 8% 0% -5% 1% 10% 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana (2018). 
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 Servei d’Informació i Atenció a la Dona  
 
El Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) del Bages és un servei d’àmbit comarcal 
inscrit à l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell 
Comarcal. Els serveis estan adreçats a totes les dones, entitats, ajuntaments, serveis i 
ciutadania dels 29 municipis menors de 20.000 habitants de la comarca del Bages, i 
intenta, entre altres, impulsar la perspectiva de gènere en totes les etapes de l’actuació 
comarcal i municipal.  
 
A la vegada, el SIAD del Bages intenta ser un espai d’atenció directa, espai de  referència 
per a les dones en la comarca, tant per atendre les seves necessitats com per establir un 
diàleg que busqui apoderar les dones i fer-les conscients de la seva importància com a 
ciutadanes de ple dret, i per tant, fer visibles les seves necessitats. 
 
Com a servei d’atenció directa a les dones, segons dades del mateix SIAD per a l’any 
2015, es van realitzar un total de 620 atencions, de les quals 247 era la primera vegada 
que assistien al SIAD.   
 
Pel que fa al perfil sociodemogràfic de les dones ateses, podem veure que gairebé la 
meitat de les atencions fetes durant l’any 2015 van ser en dones en la franja de 30 i 45 
anys. Un total de 81 dones es trobaven entre la franja de 16 a 29 anys (13%).  
 
 

Gràfic 13. Número de dones ateses pel SIAD Bages, segons grup d’edat (2015) 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de les dades  

del III Pla d’Igualtat de Gènere a la Comarca del Bages (2015) 

 

Sobre el perfil relacional de les persones que s’acosten al servei del SIAD Bages, trobem 

que una de cada tres dones hi assisteix estant casada, seguida d’un 19% de dones que 

estan divorciades, i un 18% solteres.  

  

19

62

316

192

31

0

50

100

150

200

250

300

350

13 a 18 anys 19 a 29 anys 30 a 45 anys 46 a 65 anys Més de 66



 
 

DIAGNOSI PCJ del Bages 2020-2023 34 

 

Taula 25. Situació relacional dones usuàries SIAD Bages 2015 

  Número atencions % 

Casada 192 30,9 

Divorciada 118 19,0 

Soltera 112 18,0 

No consta 87 14,0 

Separada 56 9,0 

Vídua 31 5,0 

Parella estable 25 4,0 

Total 621 100 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de les dades del III Pla 

d’Igualtat de Gènere a la Comarca del Bages (2015) 

 

Pel que fa al perfil educatiu de les dones usuàries del SIAD, podem observar com una 

majoria, gairebé d’una de cada dues persones, ha assolit un nivell d’estudis primaris. Les 

dones que han assolit estudis de Batxillerat o FP representen un 22% de les consultes 

obtingudes, mentre que les dones amb estudis universitaris són un 13% del total.  

 

Taula 26. Nivell d’estudis dones usuàries SIAD Bages 2015 

  Número atencions % 

Estudis primaris 285 46,0 

Batxillerat i FP 136 22,0 

Universitaris 81 13,1 

Sense Estudis 12 1,9 

No consta 105 17,0 

Total 619 100 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de les dades del III Pla d’Igualtat de 

Gènere a la Comarca del Bages (2015) 

Si analitzem la tipologia de demandes de les persones usuàries del servei, veiem que el 

principal motiu pel qual les dones assisteixen als serveis del SIAD és per motius 

relacionats amb casos de violència. Les consultes en àmbits jurídics i de suport psicològic 

empaten en segon lloc com a demandes més sol·licitades per les dones al SIAD comarcal.  

 

Taula 27. Demandes de les persones usuàries SIAD Bages 2015 

  Número atencions % 

Violència 254 41,0 

Jurídic 174 28,1 

Psicològic 174 28,1 

Salut 12 1,9 

Laboral 6 1,0 

Total 620 100,0 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de les dades del III 

Pla d’Igualtat de Gènere a la Comarca del Bages (2015) 
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3. Anàlisi de les polítiques locals de joventut 
 
En les polítiques de joventut, com en qualsevol política pública hi intervenen diferents 
tipus d’actors que interactuen de manera superposada en un del mateix territori: les 
administracions locals o supralocals (com els municipis, les comarques i les diputacions), 
les administracions autonòmiques i les administracions de l’estat, entre les que s'articula 
la competència i execució de diferents polítiques.  
 
L’actuació de administracions de manera simultània en determinades polítiques requereix 
l’existència de mecanismes de coordinació, control i col·laboració de les tasques dels 
diferents òrgans. En aquest sentit, cal constatar que el món local ha tingut un paper molt 
important en el desenvolupament de les polítiques públiques aplicades al seu territori, i 
com una de les administracions amb contacte més directe amb la ciutadania, les 
polítiques desenvolupades per cada ens local ha acabat desembocant amb la creació 
de models particulars d’intervenció.  
 
En el nou marc de treball plantejat per la Generalitat de Catalunya, els plans comarcals 
de joventut han de ser una eina de planificació estratègica, tant pels Consells 
Comarcals com pels municipis integrants de cada comarca. Un dels objectius del pla 
ha de ser determinar quines són les necessitats dels municipis en matèria de joventut, i 
en quins àmbits pot ha d'intervenir el Consell Comarcal. Es tracta però d'un enfocament 
que plantejarà reptes i assajos a curt i mig termini.  
 
En el present apartat de la diagnosi elaborada per al proper disseny de Pla Comarcal de 
Joventut del Bages, analitzarem les polítiques locals de joventut que es duen a terme a 
la comarca, analitzarem quins municipis disposen de Pla Local de Joventut, quins són els 
destinataris de les polítiques locals cercant enumerar els recursos que disposen els 
municipis en matèria de joventut, i identificarem les necessitats i demandes dels joves 
dels municipis de la comarca.  
 

3.1. Plans Locals de Joventut 
 
En primera instància, analitzarem les característiques bàsiques de la planificació 
estratègica en matèria de joventut als municipis de la comarca del Bages. En aquest 
sentit, identificarem el nombre de municipis disposen de Pla Local de Joventut, de quina 
manera en disposen, compararem les principals característiques dels plans a nivell 
comarcal, i identificarem les principals prioritats per a cada municipi.  
 
En primer lloc cal dir que dels 30 municipis de la comarca del Bages, un terç disposa 
de Plans Locals amb vigència. De la resta, 4 municipis (un 13,3% del total) actualment 
(desembre 2018) estan en procés de redacció d’un nou Pla Local de Joventut, mentre 
que els 16 municipis restants (un 53,3% del total) no disposen de Pla Local de Joventut.  

 
Taula 28. Situació dels Plans Locals de Joventut als municipis de la comarca del Bages 

Situació 
Nombre  

municipis 
% 

Vigent 10 33,3 

En construcció 4 13,3 

Sense PLJ 16 53,3 

Total 30 100 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut dels municipis del Bages. 
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D’entre els deu municipis que disposen de Pla Local de Joventut vigent, hi podem trobar 
el conjunt de ciutats més poblats de la comarca, com Manresa, Sant Joan de 
Vilatorrada o Sant Vicenç de Castellet. De la resta de municipis que també disposen de 
Pla Local de Joventut amb vigència, tots actualment tenen més de 2.000 habitants.  
 
Durant el procés de redacció de la diagnosi del present Pla Comarcal de Joventut, quatre 
municipis de la comarca del Bages estaven en procés de reacció d’un nou Pla Local de 
Joventut. Es tracta de municipis on la seva població total es mou entre la franja dels 
2.000 i 6.600 habitants.  
 
En canvi, els 16 municipis de la comarca del Bages que no disposen de Pla Local de 
Joventut amb vigència ni en elaboració. El nombre de municipis que es troben en aquesta 
situació superen més de la meitat del conjunt de municipis de la comarca, 9 dels quals 
tenen menys de 1.000 habitants.  
 
Taula 29. detall dels municipis en funció de l'estat del PLJ al Bages (desembre 2018) 
Municipis amb Pla Local de Joventut vigent 

1. Avinyó 

2. Cardona 

3. Manresa 

4. Navarcles 

5. Navàs 

6. Sant Fruitós de Bages 

7. Sant Joan de Vilatorrada 

8. Sant Salvador de Guardiola 

9. Sant Vicenç de Castellet 

10. Santpedor 

Municipis amb Pla Local de Joventut procés d'elaboració 

1. Artés 

2. Callús 

3. Sallent 

4. Súria 

Municipis sense Pla Local de Joventut  

1. Aguilar de Segarra 

2. Balsareny 

3. Fonollosa 

4. Gaià 

5. Marganell 

6. Monistrol de Montserrat 

7. Mura 

8. Pont de Vilomara i Rocafort, el 

9. Rajadell 

10. Sant Feliu Sasserra 

11. Sant Mateu de Bages 

12. Talamanca 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut dels municipis del Bages. 

 
Com a norma general, la planificació estratègica de les polítiques de joventut en un 
municipi es concreta a través del Pla Local de Joventut, el qual aborda un període 
plurianual determinat. L’inici i la durada del Pla depèn de diferents factors, com la data de 
celebració de les eleccions, l’estabilitat de l’equip de govern, o elements econòmics que 
poden condicionar la posada en marxa o finalització d’un Pla Local de Joventut.   
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Per tenir una visió global de la situació dels Plans Locals vigents als municipis de la 
comarca del Bages, serà interessant veure el grau de coincidència o dispersió de la 
posada en marxa dels Plans i la seva durada. En aquest sentit, podem observar com 3 
dels municipis amb Pla Local de Joventut vigent en l’actualitat, van aprovar el Pla 
Local el mateix any de les darreres eleccions municipals: l’any 2015. L’any posterior 
a les eleccions, dos van ser els municipis que van aprovar el seu Pla Local de Joventut, i 
el següent any, només un municipi de la comarca ho va fer. L’any 2018 va ser l’any més 
fructífer pel que fa a l’aprovació de Plans Locals de Joventut, amb 4 municipis aprovant-
lo.  

 

Taula 30. Data d’inici dels Plans Locals de Joventut vigents a la comarca del Bages 

Any inici Municipi 

2015 Cardona 

2015 Sant Vicenç de Castellet 

2015 Navàs 

2016 Sant Salvador de Guardiola 

2016 Avinyó 

2017 Navarcles 

2018 Sant Joan de Vilatorrada 

2018 Manresa 

2018 Sant Fruitós del Bages 

2018 Santpedor 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut dels municipis del Bages.  

 
Pel que fa a la data de finalització dels Plans Locals de Joventut, podem observar com 
l’any 2019, nou any d’eleccions municipals, són 4 els municipis en els quals els finalitza 
la vigència dels seus Plans. L’any 2020 només finalitza la vigència del Pla en un municipi, 
el 2021 en 3 municipis, i el 2022 està previst que només es finalitzi a un municipi restant.  

 
 
Taula 31. Data de finalització dels Plans Locals de Joventut vigents a la comarca del Bages 

Any finalització Municipi 

2019 Sant Salvador de Guardiola 

2019 Avinyó 

2019 Sant Vicenç de Castellet 

2019 Navàs 

2020 Navarcles 

2021 Sant Joan de Vilatorrada 

2021 Manresa 

2021 Sant Fruitós del Bages 

2022 Santpedor 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut dels municipis del Bages.  

 
A part dels anys de vigència de cada Pla, una altra de les característiques comunes 
presents a tots els Plans Locals de Joventut és la franja d’edat del públic objectiu. El 
Pla Nacional de la Joventut de Catalunya (PNJCat) determina per població jove és aquella 
que s’inclou dins la franja d’edat compresa entre els 16 i els 29 anys. De totes maneres, 
el mateix Pla Nacional de la Joventut permet que cada municipi pugui ampliar els 
marges d’edat per adaptar-se a les particularitats que cregui convenient.   
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En un primer cop d’ull, podem identificar que només un dels municipis de la comarca 
del Bages segueix les indicacions del PNJCat a l’hora de definir l’edat d’anàlisi de les 
persones joves: Sant Vicenç de Castellet. La resta de municipis amb Pla Local de joventut 
amplien la franja d’edat objecte d’estudi, si bé una gran majoria (9 del 10 municipis amb 
Pla Local vigent) coincideixen en establir l’edat màxima d’estudi en els 29 anys tal i com 
indica el PNJCat. Només Sant Fruitós del Bages amplia la franja d’edat de les persones 
a analitzar fins els 35 anys.  
 
Pel que fa al a franja jove, el municipi que analitza la població jove amb l’edat més baixa 
es tracta d’Avinyó, amb l’inici de l’anàlisi en els 11 anys. El segueixen Sant Fruitós del 
Bages amb els 12 anys, i Sant Salvador de Guardiola amb els 14 anys. Sis dels deu 
municipis comencen l’anàlisi dels joves a partir dels 15 anys, i només Sant Vicenç de 
Castellet inicia el seu anàlisi a partir dels 16 anys.  

 
Taula 32. Franja d’edat dels diferents Plans Locals de Joventut a la comarca del Bages 

Municipi Franja edat 

Avinyó 11-29 

Cardona 15-29 

Manresa 15-29 

Navarcles 15-29 

Navàs 15-29 

Sant Fruitós del Bages 12-35 

Sant Joan de Vilatorrada 15-29 

Sant Salvador de Guardiola 14-29 

Sant Vicenç de Castellet 16-29 

Santpedor 15-29 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut dels municipis del Bages. 

 
Pel tal que els anàlisis dels Plans Locals de Joventut s’adeqüin millor a la realitat que 
volen estudiar, el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya també recomana la 
incorporació de la visió de tots els agents implicats que fan polítiques de joventut: 
tant personal el tècnic dels Ajuntaments, com els representants polítics i els mateixos 
joves. Fer la diagnosi de forma participativa amb aquests col·lectius pot aportar un afegit 
de qualitat en la mesura que ajuda a millorar les polítiques que se’n deriven, ajustar-les a 
les necessitats reals dels mateixos implicats, amb més consens social i amb més 
coresponsabilització per part de totes les parts. 

 
Per valorar la participació en els diferents Plans Locals i Mancomunats de Joventut de la 
comarca del Bages, s’han escollit cinc indicadors que intenten valorar la implicació de 
diferent entitats durant el procés d’elaboració dels Plans:  

 participació de l'equip tècnic municipals 

 participació dels i les joves 

 elaboració d'una enquesta a la joventut 

 participació de  representants polítics 

 participació de les diferents entitats del municipi 
 

En aquest sentit, podem constatar que la totalitat dels Plans Locals i Mancomunats 
del Bages han comptat amb la participació i col·laboració dels joves del municipi, 
factor que s’ha de valorar molt positivament. En segon lloc en ordre d’intervenció, les 
reunions amb la resta de tècnics municipals s’ha realitzat en el 88,9% dels Plans 
Locals de Joventut vigents.  
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La participació dels diferents representants polítics s’ha realitzat en el 55,6% dels 
casos, mentre que les reunions amb entitats i la realització d’enquestes a joves s’ha 
succeït en el 44,4% del total de municipis.  
 

Gràfic 14. Participació dels agents en els Plans Locals  
de Joventut del Bages vigents a desembre 2018 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir 

de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut dels municipis del Bages. 

 
 

3.2. Recursos de joventut 
 
Per al disseny d’unes polítiques públiques eficaces, és important tenir un coneixement el 
més precís possible dels recursos i condicions disponibles que existeixen en un 
determinat territori. En aquest aspecte, els equipaments juvenils i l’equip tècnic 
municipal suposen un important valor per a la implementació adequada de les polítiques 
de joventut arreu dels municipis. En aquest apartat intentarem analitzar els recursos dels 
quals disposen els ajuntaments de la comarca del Bages en matèria de joventut, 
identificant a través de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut vigents, dels espais 
municipals i els tècnics locals destinats a joves arreu de la comarca.  
 
En primer lloc ens fixarem en l’anàlisi d’equipaments juvenils d’àmbit municipal 
disponibles a la comarca, entenent equipament com aquells espais de referència per als 
joves, únicament específics per al col·lectiu juvenil. En aquests equipaments és on 
prioritàriament els diferents ajuntaments implementen les polítiques de joventut al territori, 
oferint serveis específics com espais de trobada per als i les joves, suport a l’estudi, sales 
de formació o una programació periòdica d’activitats.  
 
Aquests espais normalment ofereixen un lloc de trobada on els i les joves es poden 
relacionar amb els altres, participar d’activitats socioculturals organitzades per 
l’administració o els propis joves, i on també poden ser usuàries les entitats i col·lectius 
joves. En alguns casos, també poden funcionar com a servei d’Informació Juvenil, on 
s’intenta facilitar al màxim l’accés a la informació de temes educatius, laborals, d’habitatge, 
o qualsevol temàtica que pugui afavorir la igualtat d’oportunitats.  
 
En la següent taula podem observar que en el conjunt de la comarca del Bages, els joves 
de la comarca poden disposar d’un total de 14 equipaments municipals destinats a 
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joves, mentre que en un total de 16 municipis, els joves residents s’han de desplaçar a 
altres municipis per poder comptar amb aquests espais exclusius per ells.  

 
Taula 33. Número d’espais municipals destinats als joves a la comarca del Bages  

(des 2018, PLJ vigent) 

Municipi 
Població 

2017 
% 

població jove 
Equipament  

juvenil 

Artés 5.585 13,9 1 

Avinyó 2.240 14,2 1 

Castellbell i el Vilar 3.618 11,3 1 

Castellgalí 2.017 10,5 1 

Manresa 75.152 13,6 2 

Monistrol de Montserrat 2.935 11,7 1 

Navarcles 5.950 13,2 1 

Navàs 6.020 13,4 1 

Sallent 6.594 11,8 1 

Sant Fruitós de Bages 8.512 13,4 1 

Sant Joan de Vilatorrada 10.802 13,0 1 

Sant Vicenç de Castellet 9.300 13,3 1 

Santpedor 7.496 11,9 1 

Súria 5.911 14,4 1 

Total Bages  175.095 13,1 14 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut dels municipis del Bages. 
 
Els equips tècnics municipals de joventut són els responsables d'implementar les 
polítiques juvenils als municipis de la comarca. Són el conjunt de professionals que 
s’encarreguen de dissenyar, redactar i executar els plans locals de joventut i el conjunt 
de programes, projectes i d'altres actuacions destinades al públic jove. Els i les tècnics 
municipals també són l’enllaç entre els joves, la institució i els càrrecs polítics presents a 
cada municipi, així com amb els altres professionals dels que es pugui disposar.  
 
En el conjunt de la comarca existeixen un total de 25 persones que es dediquen part 
del seu horari a matèries de joventut. Cal destacar que del conjunt de 25 persones, 6 
treballen a la capital de la comarca, la qual també disposa d’una oficina jove que presta 
servei a tots els joves del Bages.  
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Taula 34. Nombre de professionals municipals destinats a joventut a la comarca del Bages  

(des'2018) 

Municipi 
Població 

2017 
% 

població jove 

Nombre  
professionals joventut 

a temps parcial o complet 

Artés 5.585 13,9 2 

Avinyó 2.240 14,2 1 

Castellbell i el Vilar 3.618 11,3 2 

Castellgalí 2.017 10,5 1 

Manresa 75.152 13,6 6 

Monistrol de Montserrat 2.935 11,7 1 

Navarcles 5.950 13,2 1 

Navàs 6.020 13,4 2 

Sallent 6.594 11,8 1 

Sant Fruitós de Bages 8.512 13,4 2 

Sant Joan de Vilatorrada 10.802 13,0 1 

Sant Salvador de Guardiola 3.127 13,2 1 

Sant Vicenç de Castellet 9.300 13,3 1 

Santpedor 7.496 11,9 1 

Súria 5.911 14,4 1 

Total Bages (PLJ vigent) 175.095 13,1 25 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’anàlisi dels Plans Locals de Joventut dels municipis del Bages. 
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4. Anàlisi polítiques comarcals joventut 
 
La principal funció del present capítol és la d’identificar les polítiques adreçades a la 
joventut a nivell de la comarca del Bages.  
 
Per a la seva elaboració s'ha fet ús de la informació recopilada durant la revisió 
documental i les sessions de diagnòstic i propositives amb l'equip tècnic comarcal. El 
present apartat s’estructura en tres blocs:  

 Estructura organitzativa del Consell Comarcal del Bages, per identificar la divisió 
temàtica del consell i localitzar com s’organitzen internament els serveis de joventut 
al Consell Comarcal.  

 Serveis de Joventut del Consell Comarcal del Bages, on s’enumeraran les 
principals polítiques i accions promogudes per l’Àrea de Joventut del Consell 
Comarcal del Bages. 

 Revisió documental de la documentació accessible sobre la planificació estratègica 
a nivell comarcal, per determinar l’abast de les polítiques i accions en matèria de 
joventut al conjunt del Bages.  

4.1. Estructura organitzativa del Consell 
Comarcal  

 
El Consell Comarcal del Bages es va constituir formalment durant l’any 1988, moment en 
que la Generalitat de Catalunya va posar en marxa els consells comarcals arreu del 
territori. El territori de la comarca és l'àmbit en el qual el Consell comarcal exerceix les 
seves competències, i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren. 
 
El Consell Comarcal està constituït per regidors i regidores dels municipis que formen la 
demarcació, elegits d'acord amb els mecanismes establerts per la llei. A nivell intern, els 
òrgans del Consell Comarcal són: el Ple, la Presidència i la Comissió Especial de 
Comptes i la gerència, que té funcions executives. 
 
En la sessió constitutiva del Consell Comarcal s'elegeix el President o la Presidenta per 
votació de tots els membres que el componen, i també és on s’estructura internament les 
vicepresidències i les àrees de responsabilitat del Consell Comarcal. L’estructura política 
coincideix amb la estructura organitzativa interna del consell, la qual és coordinada a partir 
d’una gerència. L’estructura del Consell Comarcal del Bages es divideix en 9 àrees 
organitzatives, que aglutinen la totalitat dels serveis de l’ens i és a través d’elles que es 
defineix i s’estructura de la següent manera:  
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Taula 35. Estructura organitzativa del Consell Comarcal del Bages 

Àrea Competències 

Presidència 

Presidència i Gerència 

Serveis Generals 

Recepció i atenció al públic 

Econòmica Serveis Financers 

Acció Social i Ciutadania 

Serveis socials Bàsics, Dones i igualtat 

Atenció a la infància i Adolescència 

Inclusió social 

Turisme 
Turisme i Geoparc 

Projecte FEDER 

Desenvolupament Comarcal 
Promoció i dinamització socioeconòmica 

Programes d'ocupació 

Territori i Habitatge 
Protecció Civil 

Habitatge 

Medi Ambient 

Medi Ambient 

Avaluació ambiental 

Oficina tècnica comarcal 

Educació, Cultura, Joventut,  
Esports i Comunicació 

Educació 

Cultura 

Joventut 

Esports 

Comunicació 

Suport als municipis 

Informàtica 

Suport als municipis 

Oficina Informació consumidor 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir d’informació del Consell Comarcal del Bages.  

 
Com es pot observar a l’anterior taula, el Servei de Joventut del Consell Comarcal del 
Bages s’integra a l’Àrea d’Educació, Cultura, Joventut, Esports i Comunicació, 
compartint àrea amb totes aquestes àrees temàtiques.  

 

4.2. Servei de Joventut del Consell Comarcal  
 
El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Bages és el punt de trobada 
entre les polítiques comarcals i els serveis adreçats als municipis i a la població juvenil a 
la comarca del Bages.  
 
El Servei Comarcal de Joventut desenvolupa les seves tasques bastant-se en una 
metodologia que promou la cooperació i situa els ajuntaments de la comarca en el centre 
de la política comarcal en matèria de joventut. Les principals accions que desenvolupa 
el Servei Comarcal de Joventut es poden agrupar en quatre grans blocs de polítiques.  
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1. En primera instància, les desenvolupades per delegació de competències de la 
Generalitat de Catalunya, com les d’autorització i inspecció d’instal·lacions i 
activitats juvenils.  

2. En segona instància, les polítiques orientades a ajuntaments i als seu personal 
tècnic, com la Taula Jove Tècnica del Bages o la Taula Política. 

3. En tercer lloc, hi podem trobar tot els serveis promoguts pel propi Servei Comarcal 
de Joventut i on els joves són els principals destinataris de les polítiques 

4. Finalment, el grup d’iniciatives desenvolupades a l’Oficina Jove del Bages.  
 

Gràfic 15. Esquema de les línies estratègiques de treball Servei Comarcal de Joventut del Bages. 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 

 
 
En la següent taula podem visualitzar el llistat d’accions competència del Servei Comarcal 
de Joventut del Bages:   

 
Taula 36. Actuacions responsabilitat del Servei Comarcal de Joventut del Bages  

Línies Accions concretes 

1. Delegació competències Generalitat 

1. Instal·lacions juvenils a cases de colònies 

2. Instal·lacions juvenils a Albergs de Joventut 

3. Aula de Natura 

4. Notificació activitats de lleure amb menors de 18 anys 

2. Ajuntaments i tècnics 

5. Taula Jove Tècnica del Bages 

6. Taula Política de Joventut del Bages 

7. Forma’t al territori 

3. Intervenció estratègica 

8. Projectes de mobilitat internacional 

9. Fira de l'estudiant 

10. Trobada de Delegats i delegades del Bages 

11. Carnets 

12. Protocol Nits 

4. Oficina Jove 

13. Difusió activitats 

14. Punt d'informació juvenil 

15. Punt d'informació laboral 

16. Assessoria 

17. Cessió d'espais i materials 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 
  

Intervenció

Estratègica

Ajuntaments i 
tècnics 

municipals

Oficina Jove

Cometències 
Generalitat



 
 

DIAGNOSI PCJ del Bages 2020-2023 45 

 

1. Delegació de competències de la Generalitat 
 

El Consell Comarcal del Bages té delegades de la Generalitat de Catalunya les potestats 
d’autoritzar, inspeccionar i sancionar, d’acord amb el que estableix la normativa 
d’instal·lacions juvenils en el seu àmbit territorial. El Consell també vetlla pel compliment 
del decret 137/2013 que fa referència a les activitats de lleure amb menors de 18 anys. 
Dins les polítiques desenvolupades per delegació de la Generalitat de Catalunya, el 
Consell Comarcal del Bages desenvolupa:  
 
 Vetllar pel compliment de la normativa referent a les instal•lacions a Cases de 

Colònies, Albergs de Joventut de la comarca i a l’Aula Natura.  
 Sol·licitud de tràmits corresponents per a les instal·lacions destinades a activitats 

amb infants i joves.  
 Notificació activitats de lleure amb menors de 18 anys  

 
Tots aquells grups i associacions que es dediquen a l’educació en el lleure d’infants i 
adolescents i volen realitzar activitats fora del seu lloc habitual amb pernoctació que 
tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives o les activitats sense 
pernoctació que tinguin una durada de quatre dies o més consecutius que es 
desenvolupin a Catalunya han de notificar-les al Consell Comarcal del Bages. 
 
Pel que fa a les activitats esportives, el Decret només afecta les activitats de vacances 
del perfil de colònies, casals i rutes, però que tenen un componen esportiu important: 
estades/campus esportius, casals esportius i les rutes esportives. 
 
2. Serveis a Ajuntaments i personal tècnic 
 
Des del Servei Comarcal de Joventut es posen a l’abast dels municipis les eines perquè 
es puguin desenvolupar polítiques integrals de joventut per i amb els joves. En aquest 
sentit, els serveis destinats a ajuntaments i persona tècnic dels municipis de la comarca 
són els següents:  
 
 Taula Jove del Bages (taula tècnica) 

La Taula Jove del Bages es va crear a iniciativa del Consell Comarcal per a promoure 
el treball mancomunat, la col·laboració i el treball en xarxa entre els diferents agents 
implicats en acompanyar el desenvolupament i l’emancipació dels i les joves de la 
comarca. La Taula tècnica de joventut es reuneix cada dos mesos amb l’objectiu de 
coordinar accions, crear nous programes, compartir experiències i crear xarxa 
comarcal. 
La Taula tècnica està coordinada des del Servei Comarcal de Joventut conjuntament 
amb l’Oficina Jove del Bages, servei des del qual s’ofereixen diversos serveis a la 
població juvenil i als professionals de joventut de la comarca. 

 
 Taula Política de joventut  

De manera similar a la Taula tècnica, la Taula Política de Joventut del Bages intenta 
promoure el treball mancomunat, la col·laboració i el treball en xarxa entre els 
regidors de joventut dels municipis de la comarca del Bages.  

 
 Forma’t al territori 

Forma’t al Territori és un programa adreçat a oferir formació als professionals de la 
intervenció juvenil que treballen en els municipis de la comarca. 
El catàleg de formacions tracten temàtiques tant diverses com:  
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- Com tractar les drogodependències 
- Formació en Xarxes socials 
- Mobilitat internacional 
- Ús i abús de pantalles 
- Recursos educatius 

 
3. Intervenció estratègica 
 
 Projectes de mobilitat internacional: 

 
Sota el títol de mobilitat internacional, s’intenta oferir informació, orientació i 
assessorament sobre diverses opcions d’estades en altres països.  
 
Els projectes de mobilitat internacional per a persones joves es poden emmarcar en 
els següents àmbits:  
- Estudiar a l’estranger 
- Pràctiques a l’estranger 
- Treballar a l’estranger 
- Realitzar estades solidàries i de voluntariat 
- Projecte de voluntariat Internacional ERASMUS +  

 
Gestionar les sol·licituds per a ser entitats d’enviament, oferint la possibilitat a joves 
de la comarca del Bages de participar en projectes de voluntariat en països diferents. 
En el cas d’entitats d’acollida, el Consell Comarcal ofereix suport a aquelles entitats 
o institucions que es plantegin acollir a persones joves voluntàries d’un país diferent 
en un projecte concret en el qual s’incloguin tasques de voluntariat. 
 

 Fira de l’Estudiant:  
La Fira de l’estudiant és un projecte que dóna suport a l’orientació acadèmico 
formativa que es duu a terme des dels centres de secundària. És un projecte 
coordinat i executat per diferents institucions i entitats, sota la direcció i coordinació 
dels serveis del Consell Comarcal.  

 
 Trobada de delegats i delegades del Bages:  

La trobada de delegats i delegades és una cita anual on alumnat i professorat 
s’apleguen conjuntament per a analitzar i debatre diferents temàtiques que afecten 
directament a la població jove de la comarca. Durant l’any 2018, es va treballar la 
diversitat i la convivència en els centres educatius com a element més determinant.  
La trobada es tracta d’una jornada organitzada pel Servei de Joventut del Consell 
Comarcal del Bages amb el suport de la Direcció General de Joventut i la 
col·laboració del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i turístic 
del Guillem Catà i professionals de joventut dels municipis de la comarca. 

 
 Gestió de carnets:  

Tramitació de diferents carnets dirigits als i les joves de la comarca, els quals poden 
atorgar diferents avantatges.  
Al Consell Comarcal del Bages es poden gestionar l’expedició dels següents carnets:  
- Carnet Jove Internacional 
- Carnet Estudiant Internacional 
- Carnet Alberguista 
- Carnet professor internacional 
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 Protocol Nits 
El mes de gener del 2018, a la Taula Tècnica comarcal de Joventut, es va treballar 
la necessitat de donar resposta a un abordatge general de la nit. En aquests moment, 
des del Consell Comarcal s’està treballant en la definició d’un protocol d’actuació que 
defineixi accions a dur a terme pels municipis, entitats, grups amb l’objectiu 
d’aconseguir nits d’oci el més “saludables” possible. 
S’ha editat una guia de recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues en 
les Festes i Locals, així com una infografia on es recullen 10 aspectes bàsics que cal 
tenir en compte durant les Festes.  

 
 Àngels de la nit 

Els Àngels de la nit són uns personatges que pretenen introduir “instants” reflexius 
en les conductes que es duen a terme en els espais d’oci nocturn ja sigui a nivell de 
malalties de transmissió sexual, abús dels consums d’alcohol i altres drogues, 
violències de gènere i homòfobes amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables 
en els espais d’oci nocturn. És un projecte desenvolupat i coordinat per l’Ajuntament 
de Manresa i el Consell Comarcal. 
 
Abans de sortir, els àngels reben una formació específica sobre: 
- Formació en consums (alcohol i altres drogues) 
- Formació en sexualitat, afectivitat i sexisme 
- Formació en expressió/desinhibició 

 
Els àngels es poden identificar fàcilment perquè utilitzen unes samarretes (a l’estiu) i 
unes dessuadores (a l’hivern) amb el logotip de la intervenció. 
 
Els àngels reparteixen: 
- El Kit dels plaers amb la tarja de l’Oficina jove del Bages (o bé del Servei 

d’Informació del municipi on s’intervé), un preservatiu, la regleta d’alcoholèmia i 
en alguns municipis el telèfon d’emergències i transport públic (gratuït o no) 

- Aigües 
- Menjar 

 
4. Oficina Jove del Bages 
 
Les Oficines Joves són la materialització de l’objectiu que assenyalen tant la Llei de 
Polítiques de Joventut de Catalunya com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-
2020: La creació i desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, amb la 
finalitat de facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 
diversitat de formes i models de vida, millorant la taxa d’emancipació juvenil.  
 
Cada Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu 
territori, és d’abast comarcal, i actua en funció de la seva ubicació geogràfica i les 
característiques de la població jove del seu àmbit d’actuació. Des de l’Ajuntament de 
Manresa, amb l’estreta col·laboració del Consell Comarcal del Bages, es crea l’Oficina 
Jove amb la voluntat de treballar des d’una vessant comarcal, i que l’Oficina Jove vagi 
creixent i es vagi consolidant com a referent a la comarca pel que fa a serveis i recursos 
per a professionals de joventut, però també per a les persones joves.  
 
Tots els serveis, assessories i activitats realitzades a l’Oficina Jove del Bages les realitzen 
dues referents d’ocupació juvenil, que exerceixen les seves funcions en àmbits territorials 
diferents: una focalitzada a la ciutat de Manresa i l’altra a la resta de la comarca, actuant 
de forma regular en els municipis que disposen de centre d’ensenyament secundari i, per 
demanda concreta en municipis que no en disposen. 
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L’oferta de serveis, assessories i activitats de l’Oficina Jové del Bages es poden resumir 
en els següents blocs:  
 

 Difusió d’activitats  

 Punt de recollida d’informació d’interès juvenil 

 Recull setmanal d’ofertes de feina 

 Catàleg d’activitats d’estiu 

 Suport a l’hora de resoldre consultes 

 Assessories especialitzades 

 Formacions específiques per a tècnics de joventut 

 Tutories 

 Permanències  

 Cessió d’espais 

 Cessió de material 
 

Sobre les assessories especialitzades, els àmbits temàtics organitzats per l’Oficina 
Jove del Bages es poden englobar sota les següents blocs: 
 

 Salut: assessorar, assessorar, orientar i informar, de forma confidencial, anònima i 
gratuïta de qualsevol tema associat a les drogues i a l’ús de les TIC (l’ús d’Internet, 
xarxes socials i altres pantalles). L’assessoria compta amb la intervenció d’una 
professional experta en addiccions quatre hores setmanals a l’Oficina Jove del Bages. 

 

- Assessorar i informar els joves sobre qualsevol aspecte relacionat amb les 
drogues (efectes, consum de substàncies, etc.)  

- Oferir assessorament tècnic relacionat amb les drogues i/o entorns 2.0 a 
professionals que treballin amb joves.  

- Informar i orientar familiars sobre les actituds/respostes adequades davant del 
consum de substàncies  

- Informar i derivar als joves, familiars a serveis especialitzats, si s’escau.  
- Oferir recursos a professionals que vulguin realitzar algun treball amb drogues o 

entorns 2.0. 
 

 Educació: L’assessoria d’educació és una eina per als joves de la ciutat de Manresa 
i de la comarca del Bages que no tinguin clar quin camí escollir en el camp educatiu, 
o que vulguin reenganxar-se al món formatiu.  

 

- Proporcionar informació i orientació sobre formació reglada i no reglada 
adaptada a les necessitats de cada usuari.  

- Establir itineraris de formació adaptats als joves usuaris.  
- Facilitar eines perquè el/la jove puguin saber quines són les seves habilitats i 

competències. 
 

 Treball: L’assessoria de treball és un servei per els i les joves de la ciutat de Manresa 
i comarca del Bages que necessitin orientació laboral 
- Proporcionar informació i orientació en l’àmbit de la recerca de feina adaptada a 

les necessitats de cada usuari.  
- Donar suport en l’elaboració del currículum vitae.  
- Facilitar eines perquè la persona jove sàpiga quines són les seves habilitats i 

competències. 
 

 Mobilitat: L’assessoria de mobilitat internacional ofereix informació, orientació i 
assessorament sobre les diverses opcions d’estades en altres països que més 
s’adeqüin a les necessitats dels usuaris. El servei compta amb un expert en la matèria 
que té una dedicació de quatre hores setmanals a l’OJB per atendre les consultes. 
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- Fer difusió i promocionar els programes de mobilitat internacional per a persones 
joves.  

- Assessorar als i les joves sobre el programa de mobilitat que més s’adeqüi a les 
seves necessitats.  

- Acompanyar-los en els processos administratius que requereix la participació en 
els programes de mobilitat internacional. 

- Fomentar la mobilitat internacional entre les persones joves, com a valor afegit 
en seu procés d’emancipació. 
 

 Oci i lleure: L’assessoria de participació ofereix informació, orientació i 
assessorament a persones joves que vulguin crear una entitat o bé a entitats i 
associacions juvenils ja constituïdes que necessitin assessorament específic per al 
bon funcionament de la seva organització.  
- Promocionar l’associacionisme juvenil.  
- Assessorar als i les joves sobre la constitució d’associacions i entitats. 
- Acompanyar-los en els processos administratius que requereix la constitució i 

funcionament de les associacions. 
 

 Pel que fa a les permanències, són petites dinamitzacions dutes a terme a l’hora del 
pati (punt al Pati), coincidint o no amb els dies mundials, per tal de fer petites 
campanyes de sensibilització amb els i les joves. L’objectiu és, a través del joc o la 
dinàmica, buscar la reflexió dels diferents temes per fomentar l’esperit crític.  

 
Les principals permanències organitzades des de l’Oficina Jove, que posen a 
disposició dels centres de secundària, van emmarcats en:  
- Conscienciar sobre la violència de gènere 
- Conscienciar sobre la importància del VIH 
- Trencar tabús i rumors sobre les dogues 
- Commemorar el dia de la Dona Treballadora 
- Informar dels efectes que tenen les addicions de les TIC 
- Sensibilitzar el col·lectiu de joves sobre LGTBIQ 
- Donar informació sobre el tabac i les seves conseqüències 
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4.3. Revisió documental  
 
En el present apartat es presenten els resultats de la revisió de la documentació 
accessible sobre la planificació estratègia a la comarca del Bages. Aquesta revisió permet 
identificar els elements clau que des de l’àrea de joventut i la resta d’àmbits incideixen en 
l’abordatge de la política de joventut a nivell comarcal.  
 
En concret, s’han pogut revistar un total de 8 documents, element que ens ha permès 

arribar a conèixer quins d’aquests tenen previst actuacions específiques per a la població 
d'entre 16 i 29 anys i incorporen algun element de diagnosi que faci referència a la realitat 
i necessitats d'aquest col·lectiu a nivell supramunicipal.  
 
 
En la següent taula podem observar el llistat complet de documentació analitzada per 
elaborar aquest capítol:  

 
Taula 37. Documentació de planificació estratègica analitzada 

Àmbit Document 

Plans estratègics 

1. Pla Igualtat de Gènere 2016-2020 

2. Pla Comarcal Drets LGTBI 2018-2021 

3. Pla d'accions per al desenvolupament econòmic al Bages 

4. Pla Industrial del Bages 

5. Pla Estratègic de Turisme Bages 2020 

6. Pla d'actuació de les persones grans al Bages 

Guies 
7. Catàleg de Serveis del Consell Comarcal del Bages 

8. Catàleg de Serveis de l'Oficina Jove del Bages 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de la revisió de la planificació 
 

Durant la revisió s’ha volgut destacar tots aquells documents que contemplen accions 
concretes en matèria de joventut i quins han comptat amb l’anàlisi específic de les 
particularitats de la gent jove durant el seu procés de diagnosi.  
 
També s'ha analitzat quins documents incorporen el Servei de Joventut en el procés 

d’elaboració o en el desenvolupament de les seves accions. A més a més, també s'ha 
analitzat quins d'aquests documents fan referència a la transversalitat, la 
interdepartamentalitat i el treball en xarxa entre les diferents àrees com a principis 
bàsics. 
 
Una primera conclusió fa referència a l'escassa documentació estratègica publicada 
al Consell Comarcal del Bages, el fet que pot limitar l’abast de l’anàlisi documental de 
les polítiques destinades a joves. En aquest sentit, en l'actualitat no es pot consultar 
de manera electrònica de cap Pla d’Acció Comarcal o pla de govern que resumeixi 
les principals línies estratègiques de la institució. D’igual manera, no s’ha pogut 
consultar cap memòria d’activitats promogudes en anteriors legislatures.  

 

Pel que fa als documents estratègics que contemplin algun tipus d’acció concreta per al 
públic jove, ens trobem que 5 dels 8 documents analitzats inclouen accions 
específiques orientades a joves. Si bé les propostes a joves recollides dins del Pla 
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Industrial del Bages i del Pla d’accions per al desenvolupament econòmic al Bages són 
molt genèriques, les contemplades als següents plans estratègics són del tot detallades:  

 Pla Igualtat de Gènere 2016-2020 

 Pla Comarcal Drets LGTBI 2018-2021 

 Catàleg de Serveis de l'Oficina Jove del Bages 
 

Sobre la diagnosi específica de la població jove, cal destacar que la major part de 
plans estratègics aprovats pel Consell Comarcal no inclouen dins la seva 
documentació la població jove com a objecte d’estudi estadístic i documental. Si bé al 
Pla Industrial del Bages només inclou una petita referència respecte a la poca 
predisposició dels joves per a les iniciatives emprenedores, els únics dos documents que 
inclouen un anàlisi exhaustiu de la població jove en concret són:  

 Pla Igualtat de Gènere 2016-2020 

 Pla Comarcal Drets LGTBI 2018-2021 
 

La situació encara és pitjor si analitzem els plans que hagin comptat amb la participació i 
aportació dels joves com a col·lectiu específic per a elaborar la fase de diagnosi o 
proposició. En aquest cas, només un pla ha comptat amb la participació directa dels 
joves durant el procés de redacció:  

 Pla Comarcal Drets LGTBI 2018-2021 
La participació directa i col·laboració de l’àrea de joventut del Consell Comarcal del 
Bages s’ha produït en dos dels Plans estratègics analitzats. Concretament, els 

següents:  

  

 Catàleg de Serveis del Consell Comarcal del Bages 

 Catàleg de Serveis de l'Oficina Jove del Bages 
 
Pel que fa al treball en xarxa, s’ha demostrat com una pràctica interioritzada a nivell 
del Consell Comarcal, degut a que la totalitat dels documents analitzats incorporen 
i tenen en compte la col·laboració entre diferents departaments i administracions a 

l’hora d’elaborar la documentació. Aquest és un punt a favor a tenir en compte.  
 
En la següent taula es mostra un resum de la revisió realitzada durant el present apartat. 
Per tal de completar l’anàlisi, a l'annex es poden consultar les mesures i accions concretes 
que fan referència als joves i al Servei de Joventut.   
 
Taula 38. Revisió de la planificació estratègica del Bages (desembre 2018) 

Document 

Actuacions 
específiques 

per a la 
població 

jove 

Diagnosi 
població jove 

Participació 
dels joves 

Incorporació de 
l'Àrea de Joventut 

Treball 
en xarxa 

Pla Igualtat de Gènere 2016-2020 Sí Sí No No Sí 

Pla Comarcal Drets LGTBI 2018-
2021 

Sí Sí Sí No Sí 

Pla d'accions per al 
desenvolupament econòmic al 
Bages 

Sí No No No Sí 

Pla Industrial del Bages Sí Sí No No Sí 

Pla Estratègic de Turisme Bages 
2020 

No No No No Sí 

Pla d'actuació de les persones 
grans al Bages 

No No No No Sí 
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Catàleg de Serveis del Consell 
Comarcal del Bages 

No No No Sí Sí 

Catàleg de Serveis de l'Oficina 
Jove del Bages 

Sí No No Sí Sí 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de la revisió de la planificació 
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5. Necessitats i demandes de la joventut 
 

La població més jove, com la resta de col·lectius de la nostra societat, ha de poder incidir 
de manera directa en el procés de presa de decisions en tots aquells temes que afecten 
el seu dia a dia. En aquet sentit, la participació ciutadana és un mecanisme amb la 
qual es poden construir de manera conjunta les polítiques públiques. En el cas del 
procés d’elaboració d’un Pla Local de Joventut, la participació pot ser una bona oportunitat 
per donar veu a la gent jove, recollint els seus punts de vista i elaborant les propostes de 
joventut partint de l’anàlisi vivencial de les persones implicades.  
 
Com hem pogut observar al capítol 3, la totalitat dels Plans Locals de Joventut vigents 
a la comarca del Bages van incloure la participació dels i les joves com una de les 
fases per elaborar el Pla Local de Joventut. A la vegada, gairebé la meitat dels Plans 
Locals vigents van realitzar enquestes a la població jove per a conèixer millor les 
seves demandes i planificar millor les polítiques de joventut. La informació continguda 
tant a les trobades amb joves com a les enquestes realitzades, és informació de qualitat 
que pot servir de guia a l’hora d’identificar les necessitats i demandes dels joves a la 
comarca del Bages. Excloent les particularitats municipals, en el present capítol de la 
diagnosi s'identifiquen les principals demandes dels joves que den ser d’utilitat durant el 
procés d’elaboració del Pla Comarcal de Joventut.  
 
Seguint els set grans reptes marcats pel PNJCat, en el següent gràfic podem observar 
quins són els principals objectius dels plans locals de joventut dels municipis de la 
comarca del Bages. En aquest sentit, podem observar com la participació és un dels 
eixos més prioritaris en els municipis del Bages, apareixent en la totalitat de plans 
locals de joventut com un dels eixos estratègics a desenvolupar.  
 
En segona instància, la problemàtica de la salut apareix com a eix prioritari en el 80,0% 
dels Plans Locals de Joventut, seguit de les temàtiques de Educació, Treball i Cultura, 
les tres amb el 70,0% de presència en Plans Locals. L’habitatge apareix com a eix 
estratègic en el 60,0% dels Plans Locals de la comarca, mentre que la inclusió social 
apareix en el 40,0%. Altres objectius estratègics, com la mobilitat, apareixen en el 30,0% 
dels Plans Locals.  

 
Gràfic 16. Eixos prioritaris presents als Plans Locals de Joventut del Bages 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés a partir de l’anàlisi 

dels Plans Locals de Joventut vigents als municipis del Bages (desembre 2018)  
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En el següent apartat, podrem trobar agrupades les principals aportacions dels i les joves 
de del Bages recollides de manera participativa durant el procés de redacció dels Plans 
Locals de Joventut de municipis de la comarca. Extraient-ne les particularitats locals, 
seguidament s’esposaran de manera sintetitzada les principals problemàtiques 
compartides pel jovent dels diferents municipis de la comarca.  

 

 Participació i comunicació 
 
La participació és un dels temes prioritaris que apareixen destacats en diferents Plans 
Locals de Joventut de la comarca del Bages, arribant a ser un dels eixos estratègics 
presents a tots els Plans Locals vigents actualment.  
 
Una primera constatació sobre la participació fa referència a com els consistoris 
contemplen la participació de la joventut. En aquest sentit, cal destacar com la majoria 
de Plans Locals de la comarca relacionen participació dels joves amb la seva 
implicació amb l’associacionisme, les entitats culturals i l’activitat diària del 
municipi, i no tant amb organismes reglats de participació ciutadana que puguin 
existir als municipis. Aquest fet ens pot portar a una primera conclusió sobre com la 
participació s’entén com una relació menys institucionalitzada i més lligada a 
l’associacionisme i a la participació comunitària.   
 
En segona instància, sobre els recursos dels quals disposen els i les joves de la comarca 
a l’hora de poder desenvolupar una participació plena activa en el dia a dia dels municipis 
de residència, trobem una diferenciació important en funció del nombre d’habitants 
de cada municipi. En aquest sentit, en els municipis amb més població, com Manresa, 
els i les joves consideren que poden disposar de recursos suficients per a poder 
desenvolupar els seus projectes de manera col·lectiva, però en altres Plans Locals de 
Joventut de municipis més petits, com els de Navarcles o Sant Joan de Vilatorrada, 
els joves destaquen que una problemàtica important per al col·lectiu de joves és no 
poder disposar d’un recolzament material per part de l’administració.  
 
La falta de comunicació i la creença que les opinions dels i les joves no són 
tingudes en compte per part de l’administració és un argument que es repeteix entre els 
participants dels diferents plans locals de joventut analitzats. La desconfiança cap als 
organismes públics va relacionada amb una demanda d’actualitzar els canals de 
comunicació entre les institucions i els joves dels municipis. En aquest sentit, plans 
locals com el de Navarcles assenyalen la necessitat que l’administració activi canals 
d’Instagram com a canal de comunicació habitual amb els joves, i deixi d’utilitzar xarxes 
que els joves ja no utilitzen a diari, com Facebook, o mitjans clàssics de comunicació com 
les pàgines web oficials dels consistoris.  
 
Un darrer element a destacar és el que fa referència a la distància entre administració 
pública i joves, incrementada per una falta de comunicació. En diferents plans locals de 
joventut analitzats es detecta que existeix una certa resistència a totes aquelles 
comunicacions que venen de part de les administracions públiques. Segons els 
joves, la distància es veu incrementada tant pels canal de comunicació utilitzats com pels 
horaris utilitzats per comunicar.  
 
Els i les joves participants en diferents plans locals de joventut també destaquen que la 
participació a les activitats culturals del municipi, com les festes majors, poden 
desenvolupar un important element cohesionador entre el jovent i la resta de ciutadania. 
Pel que fa a la participació de les activitats organitzades directament des dels 
ajuntaments, els joves assenyalen que normalment la participació en aquest tipus 
d’activitats és molt reduïda, concentrada sobretot en petits nuclis de persones 
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específiques, les quals participen en totes les activitats. La participació dels mateixos 
col·lectius de joves en les activitats oficials dels ajuntaments provoca l’allunyament 
d’altres grups de joves en aquestes activitats.  

 
 Treball 

 
En l’àmbit laboral, hem pogut comprovar com l’estructura del nostre model productiu ens 
porta elevades taxes d’atur juvenil, i la prevalença de la temporalitat i precarietat laboral 
principalment a la població jove. A través de la participació dels joves en els Plans Locals 
de Joventut analitzats, podem saber quines són les principals preocupacions dels 
joves pel que fa a la seva ocupació.  
 
Una de les primeres problemàtiques assenyalades pels joves del Bages són les 
dificultats per trobar una primera feina. La falta d’experiència, requisit indispensable 
per a trobar moltes feines, és un impediment perquè molts joves puguin accedir a un lloc 
de treball, i aquesta preocupació ha estat expressada per joves de diferents plans locals 
de joventut, com Sant Salvador de Guardiola o Manresa.  
 
Altres joves, com els que han participat en la redacció del Pla Local de Joventut de 
Navarcles, es queixen de la falta d’ofertes laborals a les que els i les joves puguin 
optar. Segons els joves participants, aquesta falta de llocs de treball per a joves no es 
deu tant per la falta de llocs de treball general, ja que també es produeix en municipis 
amb un important teixit empresarial. En altres municipis on les oportunitats laborals són 
menors, la falta de treball en molts casos provoca la necessitat d’anar a buscar feina a 
altres municipis.  
 
La falta de competències per afrontar el pas a la vida laboral, amb la necessitat 
d’afrontar nous reptes personals, és un element que preocupa a joves de diferents 
municipis, com el de Cardona. En aquest sentit, també es destaca la falta de promoció 
d’aptituds per a desenvolupar iniciatives laborals pròpies.  
 
Pel que fa als recursos que ofereix l’administració per orientar els joves en el món laboral, 
alguns dels Plans Locals de Joventut, com el de Sant Joan de Vilatorrada o Manresa, 
preocupa el desconeixement manifest dels recursos que disposen els joves per orientar-
se professionalment. En el cas de Manresa, destaca que els joves s’informen 
principalment de temàtiques laborals a través de familiars i amics i amigues, i no a través 
dels canals formals de l’administració.  
 

 Cultura i oci 
 
La cultura, com a eina de creació i realització de valors, contribueix a estructurar les 
identitats de cada persona. En el cas dels i les joves, cal entendre el concepte de cultura 
des d’una concepció àmplia que integri totes aquelles pràctiques o productes estrictament 
percebudes com a culturals (com el teatre, la música o la lectura) juntament amb noves 
maneres més actuals d’aquesta condició (com les noves tecnologies, els grafits, o la 
cultura urbana).  
 
Com hem pogut constatar en les opinions recollides en els diferents plans locals de 
joventut, molts joves associen la cultura amb l’oci i el lleure. En aquest sentit, les 
possibilitats per a poder desenvolupar activitats culturals a cada municipi, molts cops van 
lligades a l’existència d’espais culturals amb programacions regulars, o 
directament amb l’existència d’espais d’oci. Tot i no ser l’únic factor, el nombre 
d’habitants apareix de nou com un dels factors diferenciadors entre diferents 
municipis pel que fa a l’existència d’una activitat cultural per a joves o no.  
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En municipis grans també hi apareix la problemàtica que, tot i disposar d’una 
programació cultural més variada i regular, l’accés a la majoria d’activitats són de 
pagament, fet que provoca que sigui poc assolible per a part dels i les joves dels seus 
municipis. En altres municipis més petits, l'oferta cultural i d’oci sobre les franges 
d’edat més joves, és gairebé inexistent.  
 
Efectivament, una de les crítiques presents en diferents plans locals de joventut de 
municipis petits, com el de Sant Salvador de Guardiola o Cardona, és la falta 
d’activitats dirigides de manera particular als joves, tant a les festes majors com 
durant la resta de l’any.  
 
Per últim, cal destacar que les alternatives d’oci són una problemàtica recurrent en els 
Plans Locals de Joventut de la comarca del Bages. La falta d’espais físics propis per 
a joves com a punt de trobada, on es puguin trobar i xerrar, és una problemàtica 
assenyalada a diferents plans locals.  
 

 Educació 

 
L’educació, ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de les oportunitats de les 
persones, tant personals com professionals. L’àmbit educatiu de les persones joves inclou 
tant la millora de les oportunitats per aconseguir l’èxit educatiu dins els sistema reglat, 
com tots aquelles aprenentatges i continguts que poden millorar les oportunitats de 
desenvolupament individual.  
 
Sobre les propostes relacionades amb els estudis reglats, es pot identificar una clara  
diferenciació de l'opinió dels joves en funció de la procedència dels joves i si el 
municipi de residència disposa o no d’oferta formativa. En aquest sentit, les principals 
demandes dels joves que viuen en municipis que no disposen de centres de secundària 
van relacionades amb les problemàtiques associades al fet d’haver-se de desplaçar 
a altres municipis per haver d’estudiar. Per la seva banda, les reclamacions dels joves 
dels municipis on només disposen d’instituts que realitzen cursos d’ESO, se centren en 
no poder cursar estudis superiors o de Formació Professional al seu municipi.  
 
Igualment, les valoracions dels i les joves sobre els centres de secundària fan 
entreveure que no només són vistos com uns espais físics on formar-se acadèmicament, 
sinó que s’han convertit en espais referent com a punt d’orientació personal.  
 
Existeix un clam en la majoria de plans locals de joventut en reclamar alternatives 
formatives paral·leles als cursos oficials de batxillerat i als cursos universitaris. En 
molts plans locals de joventut es fa palesa la manca de cursos de formació 
professional, i la necessitat de posar en valor aquesta tipologia d’estudis.  
 
Lligat al preu en relació a l'educació no reglada, alguns joves es queixen de la falta de 
centres per poder aprendre idiomes estrangers. També destaca el fet que els diferents 
joves participants als plans locals analitzats no facin referència a les activitats 
formatives ni a la programació prevista pels diferents ajuntaments i centres cívics.  
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 Salut 
 
La fase de joventut és l’etapa de la vida en la que es determinen moltes de les futures 
condicions de vida de les persones, inclosa la salut. Des de les administracions és 
primordial dissenyar polítiques públiques que promoguin la prevenció de conductes de 
risc i l’adopció d’hàbits i comportaments saludables en aquelles persones més joves de 
la societat. Sobrepassar l’enfocament que es centra exclusivament de l’estat de salut 
present dels joves, significa que entren dins les polítiques de salut dels ajuntaments totes 
aquelles campanyes informatives i de conscienciació sobre els bons hàbits.  
 
Analitzats la participació dels joves en l’elaboració dels plans locals de joventut de la 
comarca del Bages, s’observa una tendència generalitzada en perdre la por dels 
efectes nocius de l’alcohol i el tabac, així com l’associació del consum de 
marihuana i derivats amb l’oci i els caps de setmana. Segons el que es desprèn dels 
diferents plans locals de joventut analitzats, els programes de sensibilització i 
d’informació sobre els hàbits saludables i el perill de consums irresponsables 
d’aquestes substàncies han estat una tònica en els darrers anys, però sembla que 
tenen poc efecte i impacte sobre els joves.   
 
En relació a la salut es detecta una certa preocupació pel temps que determinats joves 
passen al carrer, alimentat per la no ocupació de l’horari diürn amb activitats esportives, 
socials o culturals. També s’identifica a la família com un actor transcendental en la 
socialització del jove,  pe l  que e l  t reba l l  amb els valors i l’educació dels membres 
de la família pot ser una alternativa paral·lela al treball de sensibilització dels joves.  
 
Sobre demandes, alguns dels joves participants als plans locals reclamen diversificar la 
temàtica de les xerrades, per exemple ampliant l'oferta de tallers i xerrades sobre 
afectivitat i temàtica relacionades amb el gènere.  
 

 Esports 
 
Pel que fa a la pràctica d’esports, es considera que hi ha una gran oferta per poder 
practicar diferents esports a la comarca, per bé que molta de l'oferta esportiva pertany 
a clubs privats, el que pot limitar l’accés a l’esport per a determinat col·lectiu de persones. 
Pel que fa a l’espai, una anàlisi compartida apareix en assenyalar que les pistes i espais 
públiques a on poder practicar esport, molts cops queden infrautilitzats com a 
conseqüència de la necessitat d’obtenir permís per a poder-les utilitzar fora de l’horari 
establert. Per altra banda, en alguns plans locals es recull la mancança de disposar 
espais de pràctica esportiva lliure al municipi.  

 
 Habitatge 

 
Pels joves, el procés de transició de l’habitatge familiar a disposar d’una llar pròpia esdevé 
una etapa clau per a la transició cap a la vida adulta. El procés d’emancipació de les 
persones joves, apareix com un dels eixos prioritaris a analitzar en els plans locals de 
joventut del Bages.  
 
La participació dels joves als diferents plans locals de joventut ens ha permès veure que 
l’accés a un habitatge propi és una de les principals problemàtiques que pateixen els 
joves de la comarca. De fet, la gran majoria de joves no s’han emancipat de casa els 
pares, i viuen la situació de l’habitatge amb certa resignació i amb la percepció que 
difícilment podran emancipar-se amb garanties.  
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Els joves participants de les dinàmiques participatives assenyalen els elevats preus de 
lloguer, la falta d’habitatge, els baixos sous i la inestabilitat laboral com les principals 
causes de les seves impossibilitats d’accés a l’habitatge digne.  
 
En aquesta temàtica també es pot observar una diferència entre els municipis petits i els 
grans. Els joves dels municipis petits destaquen que molta gent jove ha d’anar a viure 
a les ciutats importants de la comarca buscant els serveis i oportunitats que no poden 
disposar als municipis d’origen.  
 
Preocupa el fet que en alguns casos, els i les joves assenyalin un desconeixement 
generalitzat dels recursos i ajudes dels que disposen a l’hora d’accedir a un habitatge 
propi, i a la vegada no coneguin en quins llocs es poden informar sobre aquests temes. 
Alguns joves directament reclamen poder disposar d’un servei d’assessorament 
jurídic en temes de lloguer i un major servei d’orientació en matèria d’habitatge.  
 
En el cas de Navarcles, els i les joves participants destaquen que hi ha moltes 
construccions en mal estat i moltes construccions sense finalitzar que es podrien 
aprofitar si es recuperessin com a habitatge social, mentre que altres com els de Sant 
Joan de Vilatorrada reclamen que es destinin més recursos en habitatges de lloguer 
social i lloguer jove.  
 

 Cohesió Social 

 
Una de les línies estratègiques marcades pel PNJCat proposa incorporar accions que 
afavoreixin la cohesió social i contribueixin a avançar cap a un nou model de país i societat, 
amb l’objectiu que les institucions públiques puguin abordar tots aquells factors 
potencialment generadors de desigualtats socials. En aquest sentit, la millora de la 
convivència i l’arrelament comunitari entre la població jove, així com la fi de la 
discriminació de determinats col·lectius, ha estat objecte d’estudi per gairebé la 
meitat dels Plans Locals de Joventut a la comarca del Bages.  
 
A través de la participació de les persones joves de la comarca, es pot detectar una certa 
problemàtica de cohesió social en aquells municipis dormitori o amb nuclis 
descentralitzats d’habitatges.  
 
A la vegada, en municipis més petits, el fet que molts joves passin la major part del dia 
a altres ciutats (ja sigui per motius acadèmics, laborals o relacionats amb l’oci), provoca 
una certa pèrdua d’identificació amb el municipi d’origen i una menor participació 
en la vida comunitària de cada poble.  
 
L’existència d’urbanitzacions d’habitatges aïllats dels nuclis de població també 
contribueixen a debilitar els vincles entre els habitants dels municipis, afectant la 
capacitat dels joves de poder participar en els afers comunitaris i relacionals amb la resta 
de joves del municipi.  
 
Pel que fa a possibles conflictes entre la població jove, es detecta una certa tendència 
als joves a relacionar-se amb petits grups per afinitats, els quals actuen amb 
rivalitat amb altres grups de similars. En alguns municipis, els joves destaquen que es 
produeix una diferenciació entre els joves en funció del poder adquisitiu.  
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 Gènere 
 
La percepció dels i les joves participants és que les relacions entre nois i noies no 
sempre són respectuoses. Entre les parelles de joves també s’observa com les 
relacions no sempre estan dins els paràmetres d’igualtat i de respecte desitjats. 
Tanmateix, tot i que s’apunta que hi ha un repunt en les actituds masclistes, es 
considera que les relacions en general són poc respectuoses, sigui entre nois, entre noies, 
o entre noies i nois.  
 
A la vegada, s’identifica l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials han afavorit 
l’existència d’un major control entre les parelles, com també l’existència de bullying 
i les relacions abusives. 
 

 Mobilitat 

 
 
En el primer dels casos, la mobilitat per motius laborals, acadèmics o d’oci apareix 
en plans locals de joventut de municipis més petits. El fet que molts joves s’hagin de 
desplaçar de manera recurrent, ja sigui per motius laborals, d’estudis, o relacionats amb 
l’oci, obliga als joves a buscar alternatives per desplaçar-se.  
 
La inexistència d’alguns espais de trobada on desenvolupar l’oci per a joves, agreuja 
la necessitat de mobilitat per als joves d’alguns municipis més petits de la comarca.  
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6. Anàlisi tècnica  
 
En el present capítol tractarem les polítiques de joventut desplegades a la comarca del 
Bages des del punt de vista dels professionals que desenvolupen les tasques 
d’intervenció.  
 
Per a la seva elaboració, s’ha fet ús de la informació recopilada durant la revisió 
documental, així com de l’anàlisi i deliberació a les dinàmiques participatives dutes a 
terme amb l’equip de professionals que executen la implementació de polítiques de 
joventut als municipis de la comarca del Bages. En concret, la trobada va tenir lloc el 28 
de novembre del 2018 i l’enquesta a principis de l’any 2019.  
 
Per sintetitzar la informació obtinguda el present capítol s’ha estructurat en tres apartats:  

 

 Recursos disponibles a la comarca del Bages, on s’intentarà identificar el conjunt de 
personal professional disponible als municipis de la comarca, així com conèixer 
les condicions amb les quals desenvolupen les seves tasques.  

 Anàlisi de les principals problemàtiques de la població jove, on s’intentaran 
identificar els temes que afecten més als joves de la comarca.  

 Anàlisi de les polítiques de joventut, on es detectaran les principals mancances a 
nivell de polítiques de joventut tant a nivell local com comarcal.  

 

6.1. Recursos humans a la comarca del Bages 
 
El personal de joventut són el conjunt de professionals encarregats de dissenyar, 
coordinar, executar i avaluar les polítiques de joventut en els municipis. Com a nexe 
responsable entre institucions i població jove, el personal tècnic té la responsabilitat de 
coordinar-se amb els diferents agents que intervenen en el conjunt de polítiques de 
joventut, ja siguin administracions públiques o entitats tant de l’àmbit local com el 
comarcal.  
 
L’equip de professionals tècnics són aquells que despleguen en cada un dels municipis 
els serveis que s’ofereixen a la població en matèria de joventut. Sota el concepte d'equip 
tècnic es poden trobar diferents categories laborals, com tècnics de joventut, 
informadors/es juvenils, dinamitzadors/es juvenils o educadors/es.  
 

 Recursos disponibles 
 
Actualment, a la comarca del Bages podem trobar un total de 25 persones que es 
dediquen professionalment a realitzar tasques de joventut en els municipis de la 
comarca. Entre ells, hi ha diferents categories laborals, i en alguns casos, els tècnics 
municipals desenvolupen tasques de joventut de manera compartida amb altres 
regidories.  
 
El 57,1% del personal consultat declara que la falta de recursos humans és la 
principal problemàtica amb la que es troben per a poder desenvolupar la feina 
correctament.  
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La meitat dels enquestats també afirma que la falta de reconeixement de les polítiques 
de joventut afecten als resultats, mentre que 1 de cada 3 afirma que les principals 
problemàtiques sorgeixen com a conseqüència de la falta de recursos econòmics 
disponibles.  
 
Es considera que el problema és que la normativa no argumenta l'obligatorietat de 
contactar un número determinat de tècnics per cada franja de població. A la vegada, 
falten molts reglaments per desplegar de llei de joventut. Es reclama així que el treball 
dels tècnic vagi acompanyat de plans estratègics i plans de prevenció de les polítiques 
que es volen resoldre.  
 

 Situació contractual 

 
Segons la informació registrada a partir de les trobades participatives gairebé 8 de cada 
10 professionals de joventut a la comarca del Bages (78,5%) estan contractats 
directament per algun ajuntament. De la resta, el 14,3% treballen de manera 
externalitzada per una associació, mentre que un 7,1% està contractat per un 
consorci. Destaca el fet que de manera majoritària, els i les professionals de joventut 
a la comarca del Bages treballin només per un sol ajuntament.  
 
A nivell contractual, la meitat del personal tècnic que ha participat de les dinàmiques 
participatives afirma estar contractat de manera indefinida. Dels professionals restants, 
el 35,7% estan contractats de manera temporal, i el 14,3% de manera interina. 
 
Pel que fa a la durada dels contractes, el 57,1% dels participants afirma que fa menys 
de 5 anys que treballen pel mateix ajuntament, mentre que el 28,6% fa entre 6 i 10 
anys que treballen pel mateix consistori, i només el 14,3% fa més d’11 anys que treballen 
al mateix lloc.  
 
Durant les trobades participatives amb tècnics municipals, una de les problemàtiques 
contractuals a la que s'ha fet referència és el fet que en alguns casos, els contractes i 
les funcions que acaben desenvolupant els tècnics no sempre s’adequaven a la 
categoria laboral que correspondria. En alguns casos, les categories laborals ofertes 
pels municipis eren inferiors a les tasques i responsabilitats que acabaven assumint 
els professionals de joventut.  
 
Els coneixements que es demanen per ser tècnic de joventut són molt variats. No hi ha 
un perfil determinat. No està regulat ni les figures de tècnics i dinamitzadors no estan 
reconegudes. 
 

 Coordinació  

 
La totalitat del personal tècnic participant ha afirmat desenvolupar algun tipus de 
contacte amb altres professionals de la comarca, per coordinar-se o conèixer 
polítiques de joventut que es realitzen en altres municipis. De la totalitat de professionals, 
el 92,9% estan en contacte de manera formal amb altres professionals de joventut, 
mentre que el 7,1% afirma prioritzar els mecanismes informals a l’hora de coordinar-se 
amb la resta de tècnics d’altres municipis.  
 
Als municipis sense tècnics, no hi ha possibilitat de fer feina d’acompanyament. 
L’acaben assumint als instituts. Els joves es vinculen als centres d’ensenyament i als 
instituts, ja que per norma general els municipis que tenen institut disposen de tècnic de 
joventut.   
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 Taula resum 

 
En la següent taula es poden observar, de manera resumida, les principals aportacions 
del personal tècnic: 
 
Taula 39: Síntesi de les aportacions en matèria de recursos professionals 

Àmbit temàtic Diagnosi 

Recursos disponibles 

Professionals compartits amb altres regidories 

Falta de recursos humans destinats a joventut 

Falta de reconeixement de les polítiques de joventut 

Falten reglaments per desplegar la llei de joventut 

No hi ha ràtios de personal tècnic per població i edats 

Situació contractual 

Falta d'estabilitat laboral 

Contractes de durada insuficient a les tasques a realitzar 

Qualificació superior a la contractació 

Falta especificació de la formació i funcions 

Coordinació 
Alta coordinació entre el personal tècnic de la comarca 

Municipis sense tècnics, amb falta de referents per als joves 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 

 
6.2. Problemàtiques de la població jove 
 
La implicació dels diferents tècnics municipals en el desenvolupament de la diagnosi del 
Pla Comarcal de Joventut ha portat a determinar les dificultats de la gent jove per accedir 
al món laboral, i les violències de gènere, com les principals problemàtiques que afecten 
a la joventut de la comarca del Bages. En aquests sentit, el 92,2% del personal tècnic 
que va participar de la consulta realitzada, considera que l'ocupació i les violències 
de gènere afecten de manera especialment rellevant a la població jove de la 
comarca.  
 
En segona instància, els problemes provocats com a conseqüència del consum de 
drogues, i la falta de transport públic, apareixen com a principals problemàtiques pel 
85,7% dels tècnics consultats. Darrere aquestes temàtiques, el 78,6% consideren que 
les principals problemàtiques dels joves estan relacionades amb la manca d’oferta 
formativa, el fracàs escolar, l’accés a l’habitatge i la falta d’oci alternatiu.  
 
El 71,4% menciona la falta de participació, així com la falta d’ofertes culturals dels 
joves, són les principals problemàtiques, i la meitat dels consultats també afirmen que 
la manca de participació en les activitats organitzades des dels ajuntaments és la principal 
preocupació dels joves.  
 
En el següent apartat recollirem de manera més exhaustiva les aportacions realitzades 
per l’equip de professionals de joventut durant les jornades participatives.  
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 Educació  
 
De les dinàmiques participatives organitzades amb el personal tècnic, es desprèn la 
percepció que en matèria d’educació hi ha una problemàtica amb la falta de cursos de 
grau mig i grau superior alternatius als batxillerat reglat. A la vegada, es menciona la 
falta d’oferta formativa de grau superior a la comarca, el que comporta que la major 
part de població que vol cursar estudis superiors s’hagi de desplaçar fora de la comarca 
per a poder estudiar. Per a molts joves, la falta de recursos educatius a nivell superior és 
una primera avantsala per a marxar de la comarca.  
 
 

 Autonomia i treball  
 
Una de les principals problemàtiques assenyalades per l’equip de professionals en 
matèria de joventut és la falta d’autonomia de molts joves de la comarca. Malgrat els 
resultats formals, una mala planificació escola-treball provoca que molts joves no 
puguin accedir a les primeres feines, amb els conseqüents problemes d’autonomia que 
provoquen.  
 
En aquest sentit, es considera que els i les professional no tenen una visió de conjunt. 
L’excés de fraccionament de les solucions també limita les possibilitats de poder 
ajudar als i les joves a aconseguir autonomia, ja sigui en el mercat de treball, però també 
en altres àrees com l’habitatge, els estudis, o la vida personal.  
 
Específicament en relació al mercat de treball, sorgeix la problemàtica de la falta de 
temps material per a gestionar totes les demandes que farien falta des d’un punt de vista 
professional. El poc temps disponible provoca que es prioritzi l’assessorament, i decidir 
si es fan polítiques pels joves en general o només pels joves que necessiten més ajuda i 
als que cal destinar-hi més recursos. La falta de recursos provoca que la disjuntiva sovint 
sigui personal dels i les professionals de joventut.  
 
La falta d’ofertes de treball en alguns municipis també és una de les temàtiques més 
analitzades pel personal de joventut, degut a que molts dels joves acaben marxant dels 
municipis no tant pel preu de l’habitatge com per la falta de treball. Sí que es detecta una 
diferenciació entre els joves amb poca formació que marxen als municipis on hi ha feina 
i acaben fent arrels en el dia a dia del municipi, mentre que altres persones amb més 
nivell formatiu tenen la idea de tornar al poble però només hi poden tornar els caps de 
setmana.  
 

 Habitatge 
 
En alguns municipis, emancipar-se és especialment complicat tant pels preus com per la 
falta d’habitatge disponible. Aquesta situació ha creat noves realitats, com compartir pis, 
i noves problemàtiques, com trobar habitatges dignes. Per compartir pis, és més fàcil a 
ciutats grans com Manresa que en altres municipis més petits, pel que alguns joves, 
davant la necessitat d’haver de compartir pis, també s’acaben desplaçant cap a la 
capital o ciutats més grans.  
 
Dins l’imaginari de molts joves apareix la voluntat de retornar als municipis d’origen 
un cop tinguin fills, a formar família. Tanmateix, en molts municipis de la comarca és 
molt complicat viure-hi i desenvolupar la vida estudiantil i laboral dels 18 als 25 anys. 
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Lògicament és una època vital en la que hi ha més interès en descobrir altres realitats, si 
bé es valora la necessitat de millorar les polítiques d’habitatge i buscar la manera 
de millorar el lloguer jove no ha d'estar amagada per aquesta idea.  
 

 Salut 
 
Bona part de l’equip tècnic coincideix en assenyalar que l’àmbit de la salut és una temàtica 
que ja ha sortit a moltes taules tècniques i s’han realitzat moltes accions. A nivell de 
prevenció, en matèria de salut es fa molta feina sobretot entre els col·lectius de joves 
fins als 18 anys.  
 
Es valora que es destinen molts recursos en prevenció de riscos de salut, però menys 
recursos en matèria d’intervenció, un cop les problemàtiques de salut ja són una 
realitat.  
 
Es detecta la necessitat  de coordinació més fluida entre els tècnics de joventut i els 
responsables de salut. Molts tècnics es queixen que els hi falten dades i informació 
de l’àmbit sanitari, aspecte agreujat per la rotació de professionals de salut, que no 
facilita ni el contacte ni la coordinació.  
 
El persona tècnic de joventut fa detecció de problemàtiques de salut, igual que en altres 
àmbits. Però falten hores per poder acompanyar els joves a fer consultes de salut de 
manera oficial.  
 
En les dinàmiques s'observa que l'assessoria de l’Oficina Jove del Bages en matèria 
de salut  no és coneguda  pels conjunt  tècnics de joventut.  
 

 Participació 
 
Segons el punt de vista del personal tècnic, quan es parla de participació no es pot 
cometre l’error de només parlar d’entitats, i no incloure els joves com a individus o com a 
col·lectius no organitzats. Cal buscar contactes amb col·lectius, i assumir que la 
participació dels joves serà molt fluctuants per diferents motius.  
 
Es considera un error que administrativament sigui convenient i necessari que hi hagi 
associacions formals, però en la realitat del dia a dia costa relacionar-se de manera 
formal amb aquestes entitats efímeres. Existeix així, poca flexibilitat de l’administració a 
l’hora d’entendre la fluctuació dels joves.  
 
Els consells de joves com a institucions formals estan en una situació de declivi. 
En aquests espais s’hi parlen de molts pocs temes, i s’acaba convertint en un simple lloc 
de trobada per escoltar algunes de les demandes dels joves assistents. No hi ha 
objectius o projectes que es portin a terme com a consells de joves.  
 
En opinió del personal tècnic cal fer front a les dificultats de representativitat de la 
gent que hi participa. A la vegada, es considera que molts consistoris que disposen d’un 
consell de joves no els tenen en prou consideració com a espai d’interlocució, fet que 
provoca un creixent desencís amb la població jove. Els que funcionen són els que 
serveixen de punt de trobada entre els diferents joves i entre diferents entitats.  
 
En molts territoris, la relació amb entitats és complicada, ja que des dels equips tècnics 
de joventut només tracten amb les entitats juvenils, tot i existir més entitats que tenen 
membres joves. Les entitats culturals, esportives, tot i tenir joves, es reparteixen per 
diferents regidories, i les àrees de joventut no sempre hi poden tenir accés.  
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En alguns casos és la pròpia administració que desincentiva la participació dels 
joves. En algunes convocatòries els i les joves no participen per com es plantegen les 
coses des de l’administració, no per la falta d'interès de participar dels joves. Aquest fet 
porta a pensar que cal marcar bé els objectius de les convocatòries que es fan a joves, 
que tinguin molt clar de què servirà la seva participació. Igualment, cal millorar la 
comunicació, ja que en alguns casos els joves no coneixen els espais que tenen per 
participar i els llocs on es decideixen les coses.  
 
Les àrees de joventut ja tenen unes maneres de fer interioritzades, on s’intenta potenciar 
les feines que proposen les entitats i els joves, però molts cops, aquesta manera de fer 
no està interioritzada per part d’altres regidories o departaments dels ajuntaments. Els 
mateixos joves no veuen l’àrea de joventut com la resta de departaments de 
l’administració, el que cal entendre com una oportunitat per acostar-se als joves.  
 
Es detecten diferències de comportament entre els joves en funció de l’edat. Un 
sector de joves, els menors d’edat, els quals participen en moltes de les activitats que 
s’organitzen al municipi com a administració, de manera passiva. Els més grans de 18 
anys ja costen molt més que participin, i en molts casos acaben podent participar i 
organitzar coses al marge de l’administració.  
 
En aquest sentit, destaca la problemàtica de la burocràcia i que siguin els joves qui 
s’hagin d’adaptar a les maneres de fer de l’administració com una de les possibles causes 
de la falta de participació en les franges d’edat més grans.  
 
Sí que s’ha detectat que els i les joves també han anat interioritzant els models de 
funcionament de l’administració, i busquen els mecanismes per poder aconseguir la 
col·laboració quan volen, reconeixent amb quin regidor poden aconseguir més fàcilment 
els seus objectius.  
 

 Cultura i oci 
 
En aquest àmbit destaca la importància de disposar d’un espai físic referent per a les 
activitats culturals. En alguns municipis aquest espai acaba sent el bar del poble, però en 
aquells on no hi ha ni bars o espais que fan d’aglutinador pels joves del municipis, també 
s’acaben veient obligats a desplaçar-se.  
 
D'aquesta manera, la quantitat d’alternatives culturals i d’oci és un element que reforça la 
marxa dels i les joves durant el temps de lleure i el cap de setmana.  
 
En els municipis que hi ha recursos culturals i d'oci la queixa és la falta de transport 
públic per poder accedir a la cultura i a l’oci. 
 
També es destaca la necessitat de protegir seccions joves de les entitats. Com 
evolucionen les associacions, quin pes tenen els joves respecte la junta o la resta de 
membres de les entitats. La gent que porta temps no deixa decidir ni canviar les coses 
als i les joves. Cal treballar la necessitat de posar en valor la imatge i les tasques que 
realitzen els joves dins les entitats. Les seccions juvenils de les entitats, a grans trets, 
es van perdent.  
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Molts cops, l’administració vol que els joves i les entitats participin dels mecanismes de 
participació organitzats i pensats per l’administració, si bé es considera que és més 
fructífer apoderar les pròpies entitats perquè puguin desenvolupar la participació 
segons criteris propis. Es considera doncs que cal major adaptació de l’administració a 
les estructures i particularitats de les entitats.  
 

 Cohesió social 
 
Les principals problemàtiques detectades pels equips tècnics en matèria d’inclusió es 
deuen a la divisió evident de joves entre els que tenen accés a l’oci i a molts 
recursos, i altres joves que no disposen d’aquests recursos.  
 
Els i les joves amb menys recursos tenen poc acompanyament familiar, pocs recursos 
econòmics, i no tenen xarxa de relació més enllà del seus iguals. Tenen dificultats i no 
poden accedir a les xarxes socials perquè no poden disposar d’un telèfon mòbil que ho 
permeti, a la vegada no poden federar-se a grups esportius per les despeses necessàries 
per a portar-les a terme, i tampoc poden anar a activitats culturals. Es tracta doncs d'una 
situació de segregació i desigualtat important.  
 
Un segon eix de risc de cohesió social són les problemàtiques relacionades amb el 
gènere. Així, el factor socio-econòmic es veuen agreujat pel gènere. Així, el personal 
tècnic considera que sovint les noies, especialment de determinats orígens culturals tenen 
més compromisos a casa i més activitats extraescolars, i els nois tenen més vida pública.  
 

 Taula resum 
 
En la següent taula es poden observar, de manera resumida, les principals aportacions 
del personal tècnic pel que fa a diagnosi i a propostes per a les i els joves. 
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Taula 40: Síntesi de les aportacions en matèria problemàtiques dels i les joves 

Àmbit Diagnosi 

Educació 

Baixa oferta formativa en Formació Professional 

Baixa oferta formació superior 

Foment de la marxa de joves de la comarca 

Necessitat de millorar l'acompanyament i assessorament i segmentar-lo per perfils 

Autonomia i treball 

Falta d'autonomia joves 

Dificultats en la  transició escola-treball 

Falta d'oportunitats laborals com a segon motiu per a marxar del poble 

Necessitat de fomentar pràctiques professionals 

Compaginar polítiques pel gruix de joves amb les dels més necessitats 

Es requereix major treball assessorament laboral 

Falta d'hores per a gestionar totes les necessitats 

Habitatge 

Falta d'habitatge de lloguer 

Noves realitats, com compartir pis 

Promocionar polítiques de lloguer 

Millorar lloguer jove 

Polítiques de retorn per als joves que volen formar famílies 

Salut 

Experiència en campanyes de salut  

Recursos centrats en prevenció de riscos i en menors d'edat 

Els tècnics de joventut també fan detecció de salut 

Dificultats per arribar al col·lectiu dels majors d'edat 

Destinar més recursos en intervenció més enllà de la prevenció 

Millora coordinació amb tècnics de joventut 

Participació 

Cal abordar-la més enllà de les entitats 

Els consells de joves són poc utilitzats: manca de reconeixement i pèrdua de credibilitat  

Diferents regidories tracten amb entitats amb joves 

Els joves coneixen els mecanismes interns de l'administració 

Cal estudiar la relació amb col·lectius informals de joves 

Millorar les competències i dotar de recursos els consells de joves 

Treballar per projectes també amb joves 

Aprofitar la bona relació entre l'àrea de joventut i els joves 

Cultura i oci 

Cultura lligada a l'oci 

Falta d'espais culturals i d'oci 

Joves es desplacen per trobar cultura 

Cal millorar la mobilitat per accedir a l'oci i la cultura 

Protegir les seccions de joves de les entitats 

Apoderar entitats culturals 

Cohesió social 

Diferències entre joves en funció dels recursos econòmics 

Diferències de gènere agreujades 

Abordar rebaixar despeses d'activitats per a joves 

Pensar activitats per a tots els gèneres 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 
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6.3. Anàlisi de les polítiques de joventut a la 
comarca 

 
En el present apartat s'aborda l’anàlisi de les aportacions del personal tècnic en relació a 
les polítiques de joventut que es desenvolupen a la comarca del Bages. En el primer 
apartat coneixerem quina ha de ser, segons l'opinió dels tècnics municipals, la 
priorització pel que fa a les polítiques de joventut. En segona instància, identificarem el 
grau de coneixement i utilització de les diferents polítiques del Consell Comarcal del 
Bages en matèria de joventut, per fer-ne una valoració posterior i identificar quines 
polítiques s‘han de mantenir o modificar. Per finalitzar l’apartat propositiu per conèixer 
quines possibles noves polítiques es podrien desenvolupar en l’àmbit comarcal en 
matèria de joventut.  
 

 Prioritats municipals 
 
El 57,1% del personal tècnic declara que la participació ciutadana ha de ser la 
prioritat en matèria de joventut i el 50% que s’han de prioritzar les polítiques per 
potenciar l’èxit escolar i la trajectòria formativa.  
 
Seguidament, l’accés a la cultura i el manteniment d’una vida saludable és considerat 
com a prioritari pel 42,9% dels tècnics consultats, mentre que l’accés al món laboral i 
l’accés a l’habitatge han de preocupar les màximes prioritats pel 35,7% i el 21,4% dels 
tècnics consultats.  

 
Gràfic 17. Prioritats dels ens matèria joventut 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 

 
 
 Ús de les polítiques comarcals de joventut 

 
Pel que fa a la utilització de serveis de joventut promoguts pel Consell Comarcal del Bages, 
es pot observar que el recurs més utilitzat per l’equip de professionals de joventut 
de la comarca és la Taula Jove del Bages i la Fira de l’estudiant. En els dos casos, el 
85,7% dels tècnics afirma utilitzar aquests recursos de manera anual.  
 
En segona posició, la trobada de delegats i l’assessorament en mobilitat internacional 
són recursos utilitzats pel 64,3% de tècnics de joventut. Els Àngels de Nit són utilitzats 
per la meitat dels tècnics municipals.  
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Gràfic 18. Utilització de recursos comarcals 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 

 
 
 Valoració de les polítiques comarcals de joventut 

 
Consultats pel que fa a les polítiques iniciades pel Consell Comarcal del Bages en matèria 
de joventut, l'opinió dels tècnics municipals destaca per la seva valoració positiva. 
Malgrat aquesta valoració general, algunes opinions assenyalen la possibilitat de 
millorar la coordinació i el treball en equip a l’hora d’iniciar polítiques que es puguin 
realitzar en diferents municipis. A la vegada, també existeix una crítica en que algunes 
polítiques iniciades fa molts anys, molts cops s’estan realitzant per inèrcia, i en alguns 
casos caldria valorar-ne la necessitat d’adequar-les a la realitat i necessitats actuals.  
 
Pel que fa a la valoració estricta de les polítiques iniciativa del Consell Comarcal, cal 
destacar que el 100% dels tècnics participants coincidien en valorar la necessitat de 
mantenir la trobada de delegats comarcal. En segona instància, la iniciativa que més 
suport rep tal i com està formulada actualment és la Fira de l’estudiant, amb un 71,4% 
dels tècnics participants de les dinàmiques organitzades.  
 
Pel que fa a la Fira de l’estudiant, alguns dels tècnics participants consideren que s’hi 
destinen molts recursos econòmics i personals, pel que potser és el moment de fer un 
replantejament. En aquest sentit es qüestiona fins a quin punt tots els recursos econòmics 
han de ser del Consell Comarcal, de manera que part d'aquests es poguessin destinar a 
cobrir d'altres necessitats detectades. Així, es planteja la necessitat de buscar nous 
mecanismes per aconseguir recursos per la trobada d’estudiants.  
 
La major part del personal tècnic també coincideix que s’han de potenciar polítiques 
com la Taula de Joves del Bages, així com les polítiques de promoció de la mobilitat 
internacional i la dels Àngels de Nit.  
 

 Noves necessitats comarcals 

 
A partir de les dinàmiques participatives, des del punt de vista tècnics també s'han 
identificat noves necessitats.  
 
En primera instància, es menciona la possibilitat de normalitzar la relació entre l’Oficina 
Jove del Bages, l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal i la Generalitat, per 
oficialitzar els acords i aclarir el repartiment de responsabilitats entre administracions. 
Lligades a les funcions de l’Oficina Jove, alguns tècnics valoren que el Consell Comarcal 
del Bages hauria d’assumir algun tipus d’assessoria en aquest espai que té 
funcions comarcals. 
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També sorgeix la possibilitat de crear una marca compartida dels “Joves Bages” que 
agrupin totes les polítiques de joventut que es creen a la comarca i donin una imatge 
d’unió. Acompanyada d’aquesta marca, apareix la necessitat de disposar d’un logotip 
compartit, així com material com carpes, samarretes i altre material que es pugui 
comprar de manera compartida a tota la comarca.  
 
Els tècnics opinen els canvis que comportarà el nou període legislatiu amb regidors/es 
i regidories noves, obre un escenari d'incertesa. Sovint es considera que els equips 
politics estan desorientats sobre les polítiques a fer. Al seu torn, hi ha disparitat de 
relacions entre els regidories de joventut i equips tècnics professionals, amb entorns 
polítics més o menys permeables a l'assessorament tècnic.  
 
En aquest sentit es demanda una major estabilitat i compromís dels equips polítics de 
joventut, així com més formació i assessorament pels equips polítics. De totes maneres, 
s’assenyala el fet que cal tenir en compte les dificultat per poder fer les jornades de 
formació presencialment, i surt la proposta d’elaborar un manual que assessori sobre 
com executar les responsabilitats de la regidoria de joventut.  
 
Finalment, cal recordar que la major part del personal tècnic també considera que existeix 
una problemàtica generalitzada de comunicació entre l’administració i la gent jove, 
i cal replantejar els mitjans en els quals l’administració intenta comunicar amb els i les 
joves.  
 

 
 Taula resum 

 
Les principals polítiques comarcals valorades per l’equip tècnic es poden resumir en la 

següent taula: 
 
Taula 41: Síntesi de les aportacions tècniques sobre les polítiques comarcals de joventut 

Àrea Aportacions 

Prioritats municipals 
Les prioritats dels consistoris han de ser 
-  incrementar la participació dels joves 
-  la millora de l'èxit formatiu 

Polítiques Consell Comarcal 
Les eines comarcals més utilitzades són: 
-  la Taula Jove del Bages  
-  la Fira de l'Estudiant 

Valoració polítiques comarcals 

Revisar i actualitzar les polítiques comarcals que es porten fent de fa anys 

Revisar el finançament de les actuacions principals  
especialment de la Fira de l'Estudiant 

Noves necessitats comarcals 
 
 

Articulació de la relació amb l'Oficina Jove del Bages 

Tenir presència del Consell Comarcal en OJB 

Crear una marca compartida per les polítiques de joventut de la comarca 

Millorar la formació i assessorament dels equips polítics de joventut 

Millorar la comunicació amb els joves 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 
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7. Anàlisi política  
 
Un dels objectius del Pla Comarcal de Joventut ha de ser el de poder oferir als municipis 
una eina de planificació estratègica que doni una resposta clara a l’avaluació de les 
necessitats locals en matèria de joventut. Amb la voluntat d’identificar les necessitats i 
demandes dels municipis de la comarca, el present document ha volgut incorporar la 
participació de les institucions locals en el procés de diagnosi i proposició. Per a fer-
ho, durant el mes de novembre del 2018 es van realitzar dues jornades participatives 
amb els equips de governs dels municipis del Bages. Per a garantir poder recollir les 
particularitats dels diferents tipus de municipis, les dinàmiques participatives es van dividir 
en dos grups: per una banda, els municipis de més de 3.000 habitants de la comarca, 
i per altra, els de menys de 3.000 habitants. Per a complementar la informació, recollida, 
es va oferir la possibilitat de recollir informació online. Durant tot el procés, es va 
comptar amb la implicació de més de 20 municipis de la comarca.  
 
En el present capítol s’incorpora la informació resultat de les trobades participatives amb 
alcaldies i regidories de joventut de la comarca, informació estructurada en els següents 
tres blocs:  
 

 Estructura política dels consistoris municipals, on s’incorpora l'anàlisi temàtic de 
l’organigrama intern dels consistoris, així com es repassarà breument els recursos 
disponibles pel part dels consistoris.  

 Principals problemàtiques de la població jove, on s’intentaran identificar els temes 
que afecten més a la població jove de la comarca, des de l'òptima política.  

 Anàlisi de les polítiques de joventut a la comarca, on es detectaran les principals 
mancances a nivell de polítiques de joventut, així com es farà una valoració de les 
polítiques de joventut que realitza el Consell Comarcal.  

 
7.1. Estructura política municipal en matèria de 

joventut  
 
Les polítiques de joventut municipal es poden abordar des d’una doble perspectiva, tant 
des del punt de vista polític com del punt de vista tècnic. Als ens locals la 
institucionalització de les polítiques de joventut s’han canalitzat a través de la creació de 
regidores de joventut, les quals són les àrees responsables d’implementar les diferents 
iniciatives polítiques als municipis.  
 
Del conjunt de municipis de la comarca del Bages que compten amb un Pla Local de 
Joventut vigent durant el procés de redacció de la present diagnosi, la totalitat dels 
municipis disposen d’una àrea de joventut dins la seva estructura interna.  
 
Cap municipi de la comarca del Bages compta amb una regidoria de joventut que 
gestioni les responsabilitats en matèria de joventut de manera exclusiva, sinó que 
les àrees de joventut ho són de manera compartida amb altres àrees temàtiques. En 
aquest sentit, en més de la meitat dels municipis analitzats, l’àrea de joventut està 
compartida amb la de cultura i festes. En segona instància, joventut comparteix 
regidoria amb educació i infància en un de cada tres municipis de la comarca. Seguit 
d’aquestes dues temàtiques, en dos de cada deu municipis, l’àrea de joventut està 
compartida amb comunicació i igualtat.  
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Taula 42. Àmbits compartits per les regidories de joventut a la comarca del Bages 

 
Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 

 

 
Aquestes dades poden ajudar a tenir una primera visió sobre quines temàtiques es 
decideix compartir la regidoria de joventut als municipis de la comarca del Bages, donant-
nos una primera pista sobre les prioritats polítiques municipals en matèria de joventut.  
 
Pel que fa als recursos disponibles pels consistoris, de tots els municipis que han 
participat de les diferents dinàmiques participatives, una quarta part dels ajuntaments 
disposaven de tècnics de joventut contractats de manera exclusiva per temàtiques 
de joventut a jornada completa, un 25% disposaven de tècnics de joventut a jornada 
parcial, un 25% disposaven de personat destinat parcialment a joventut, i un 16,7% no 
disposaven de cap personal contractat en matèria de joventut.  
 
Pel que fa a equipaments disponibles, el 41,7% dels consistoris que han participat 
de les dinàmiques participatives afirmen disposar d’un espai exclusiu per a joves. 
Un de cada tres municipis afirmen disposar d’un punt d’informació juvenil al seu municipi, 
un 25,0% disposen d’un espai jove compartit amb altres àrees dels ajuntaments, i un terç 
dels municipis exposen no disposar de cap equipament destinat a joves.  
 

7.2. Principals problemàtiques de la població jove  
 
 

 Educació 
 
Segons els càrrecs electes participants existeix una alta preocupació sobre el nivell 
d’abandonament escolar de la població jove del Bages. Una part que simplement no 
acaben els estudis, però una altra que al acabar-los, intenten continuar anant cap a una 
educació més avançada però per falta de recursos han d'abandonar els estudis. 
Alguns municipis intenten desenvolupar oferta educativa per reduir l’abandonament 
escolar i que la població jove s’hagi de desplaçar fora de la comarca per buscar 
serveis més especialitzats, però molts cops no es pot fer res degut a la petita dimensió 
del municipi o falta de demanda. La regidoria d’Educació és l’àmbit principal de relació 
entre diferents sectors de l’administració. Aquest vincle és especialment potent amb les 
regidories d’Inserció Laboral i Salut.  
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 Treball 
 
Els regidors i regidores participants consideren que les polítiques de la Generalitat 
destinades a l’ocupació juvenil estan poc dotades i desenvolupades a la Comarca 
del Bages. Com s’ha mencionat en l’apartat anterior, hi ha molts municipis que no 
disposen d'oferta educativa suficient. Això també s’aplica en la capacitat de formació 
professional dels municipis, per aquella població jove que ha abandonat els seus estudis. 
El teixit empresarial i l’administració solen actuar de manera descoordinada, de 
manera que les possibilitats de compartir interessos comuns respecte a la població jove 
no es donen. Aquesta falta de comunicació fa que es perdin oportunitats.  
 
Existeix la creença generalitzada de que hi ha desconeixement general per part del 
jovent sobre els serveis que tenen a disposició en temes de treball i educació, de 
manera que el coneixement de l'oferta es centra excessivament en les ofertes d’oci. 
Generalment tampoc busquen assessorament més enllà d’activitats destinades a oci i 
entreteniment. S’argumenta que si hi hagués presència juvenil en diferents camps, 
com treball i habitatge, la dinàmica entre serveis i jovent seria molt més fluida.  
 
Molta població jove de la comarca que, o bé ja ha acabat la formació o han abandonat els 
estudis sol ser reclutada per la indústria local. Això fa que en un nombre important de 
municipis s’intenti formar al jovent de manera que puguin integrar-se a la xarxa 
econòmica local.  
 
Altres recursos comentats en relació a l'ocupació són  el Club de la Feina de Sant Vicenç 
de Castellet que té com a objectiu assessorar al jovent per tal de trobar feina més 
fàcilment, i la intenció de crear una línia de micro-crèdits per tal d’ajudar els joves a 
emprendre.  
 

 Habitatge 
 
Els participants a les dinàmiques consideren que el preu del lloguer és molt elevat degut 
al estar a les rodalies de Barcelona, i aquests tendeix a créixer. Aquests alts preus 
provoquen que la població jove o bé se’n vagi de la comarca, decideixi compartir pis o no 
s’arribi a emancipar ja fins a una edat bastant tardana. Això és especialment notable en 
els municipis més petits de la comarca, ja que disposen de pocs recursos per fer-hi 
front. Una conseqüència directa d’aquests alts preus és que hi ha molts pisos en mans 
de bancs que resten buits, i fàcilment son ocupats. Alguns dels representants polítics de 
la comarca consideren que aquest fet és una realitat cada cop més present.  
 
Sovint els ajuntaments no són punt de relació entre els temes relacionats amb el lloguer 
i l’habitatge, el fet que provoca que no es tinguin coneixement de moltes de les queixes i 
consultes que hi poden haver sobre aquesta temàtica. 
 

 Salut 
 
Es té la percepció que la salut és un camp molt treballat des de la perspectiva juvenil. 
Es considera que el jovent està majoritàriament conscienciat sobre el consum de drogues 
i alcohol, i moltes vegades es col·labora amb personal sanitari per tal de millorar aquesta 
conscienciació . 
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Les principals preocupacions en matèria de salut dels càrrecs electes participants en les 
jornades participatives, sobretot a la dels municipis més petits de la comarca, van 
relacionades amb la normalitat amb la que els joves prenen determinades drogues 
com el cànnabis o derivats. Alguns dels participants denuncien que molts joves ja no 
tenen la percepció d’estar consumint drogues, i que fàcilment s’associa l’oci al consum 
d’aquestes substàncies.  
 

 Participació 
 
Existeix una preocupació generalitzada pel que fa a la participació i la implicació de 
les persones joves de la següent onada generacional. Els càrrecs polítics participants 
consideren que hi ha dificultat a la hora de mobilitzar el jovent per implicar-los, i 
emprendre en la participació de la població jove en les diferents esferes de la societat 
hauria de ser una prioritat.  
 
És considera important fer conèixer a la joventut que tenen un lloc on poder ésser 
escoltats, i com a administració és necessari buscar aquests referents per acostar-se a 
les seves problemàtiques. L’ús de la tecnologia i les xarxes socials ha esdevingut clau 
a la hora d’establir vincles directes amb el jovent i des de l’administració l’ha d’utilitzar 
més per apropar-se als joves. En opinió dels equips polítics, l'ús d’aquestes eines per part 
dels tècnics de joventut i dels centres educatius, permet un ampli contacte i dur a terme 
activitats i interactuar amb la població jove. Així, es mostren aliens al fet que en la seva 
majoria el personal tècnic no es poden posar en contacte amb els joves en els horaris 
adequats. 
 
El treball de la iniciativa és un element molt important a l'hora de dur a terme aquesta 
estratègia per incloure la població jove en la presa de decisions comunes. Cal que els 
equipaments per a joves estiguin constantment reinventant-se per tal d’atreure al 
jovent, ja sigui mitjançant activitats d’oci conjuntes (com karaoke o filmoteca), o a través 
de noves eines, com l’Instagram. 
 
Apareix la importància que en determinats municipis més petits, les polítiques de 
joventut es centren sobretot en els menors d’edat, però quan els joves assoleixen la 
majoria d’edat hi ha menor atenció, coincidint amb que el centre d’activitats diàries 
passa a ser municipis més grans com Manresa.  
 
El voluntariat i els camps de treball es mencionen com una forma positiva per a implicar 
els joves en els afers de la comunitat. Es proposen idees com potenciar la gestió de 
voluntaris, per exemple a través del Consell Comarcal, per gestionar de manera 
col·lectiva les possibilitats de fer activitats conjuntes entre els joves de diferents municipis.  
 
Com s'ha explicat a la comarca es reuneix una taula tècnica en la que participen 
professionals i tècnics de diferents municipis per elaborar activitats i plans sobre diversos 
àmbits, i inclou també la presència de tècnics de joventut. Es considera però que els 
municipis més petits no se’n veuen beneficiats per la manca de personal 
especialitzat, fent que quedin exclosos de les reunions. 
 

  Cultura i oci 
 
Els equips de govern presents durant les dinàmiques participatives valoren positivament 
les activitats lligades a la cultura com són les festes majors o activitats tradicionals per 
aconseguir teixir vincles interessants amb els joves i el municipi d’origen.   
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Es detecten dificultats i reticències a l’hora de tractar amb determinades entitats 
culturals, per bé que amb les entitats esportives es troben millors sinèrgies entre 
l’administració i les entitats privades.  
 
També s’assenyala que a nivell d’implicació i possibilitats de poder realitzar activitats 
culturals als municipis, en aquells municipis més petits, els joves poden tenir contacte 
directe amb els representants polítics. Aquest fet pot ser vist com un avantatge a l’hora 
d’involucrar joves i institucions, però s’ha de ser conscient que com a institucions també 
s’han de marcar límits amb els contactes informals. 
 
Es menciona així que, en ocasions, les instal·lacions pels joves són utilitzades de 
forma parcial a tota la comarca i mostra un cert comportament considerat problemàtic 
o preocupant.  
 
Segons molts dels polítics presents a les dinàmiques participatives, moltes de les 
polítiques sorgides per part de l’administració només reben la implicació i resposta 
positiva de determinats col·lectius de joves. La rivalitat entre diferents grups de joves 
porta a fer que a algunes activitats municipals només hi participin alguns grups de 
joves i els altres rebutgin ser-hi per la presència de grups d’amics diferents als seus. En 
municipis petits, part de la població jove no es vol involucrar amb activitats en funció si 
ja hi participen altres grups rivals.  
 

 Cohesió social 
 
Aquesta identificació de grups separats amenaça la cohesió social, i sovint es vincula 
als recursos socials i econòmics dels diferents grups de joves.  
 
Existeix una diferenciació de gènere, depenent de l’àmbit de l’activitat. Quan es fan 
xerrades fora de l’àmbit de l’oci, com per exemple, la política, solen participar més nois, 
però quan es realitzen activitats diferents, la presencia majoritària sol ser femenina. 
 
Un dels regidors fa èmfasi en tractar l’aspecte del civisme de forma més important amb 
la joventut. Aquest incivisme sol tractar-se d’actes vandàlics com malmetre el mobiliari 
públic o pintades. Part de les activitats que fan fer al jovent és la reparació i neteja 
d’aquests accions. Es creu que fa falta fomentar el pensament en comunitat i la 
consideració i el respecte cap a tercers.  
 

 Altres 
 
Es detecta un desconeixement per part dels representants polítics de la franja d’edat en 
la qual una persona es pot considerar jove en termes de gestió i política pública. Si bé hi 
ha un acord en considerar joves a les persones que estan cursant estudis de secundària, 
no es produeix el mateix acord en detectar en quina edat es pot considerar a una persona 
com a jove, i quan un deixa de ser-ho. La falta de consens en aquest aspecte pot 
condicionar la possibilitat de realitzar polítiques coordinades en matèria de joventut entre 
diferents municipis més enllà de l'edat educativa o la minoria d'edat.  
 

 Taula resum  
 
Les principals línies de valoració de la realitat juvenil des d’un punt de vista polític es 
poden resumir en la següent taula:  
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Taula 43: Resum de l'anàlisi política de les principals problemàtiques juvenils al Bages 

Àrea Diagnosi 

Educació 

Malgrat els resultats tècnics, preocupació pel fracàs escolar i els grups que abandonen la 
formació, especialment per falta de recursos. 

Dificultats poder fer polítiques d'educació efectives 

Necessitat de potenciar els graus mitjans 

Retenir la població que vol estudiar a la comarca 

Treball 

Sensació d'abandonament en les polítiques d'ocupació juvenil a la comarca 

Poques ofertes formatives professionalitzadores 

Descoordinació entre administració i teixit empresarial: falta de sinèrgies 

Necessitat d'abordar el treball en xarxa i col·laboració en matèria de treball 

Desconeixement i falta t'iterés dels i les joves recursos en matèria de treball 

Falta de coordinació entre joventut i altres àrees dels ajuntaments 

Millorar relació entre àrees joventut i treball 

Treballar amb projectes i plans multidisciplinars 

Revisar iniciatives com el club de la feina o micro-crèdits per l'emprenedoria jove 

Habitatge 

Preus elevats per efecte dels preus elevats d'altres ciutats de Catalunya 

Falta de coneixement de com abordar noves realitats, com compartir pis 

Emancipació a edat tardana 

Existència de pisos buits que no estan al mercat 

Estudi borsa de pisos buits a cada municipi 

Ens locals no actuen com a interlocutors amb els joves en matèria d'habitatge 

Millorar comunicació i recursos en matèria d'habitatge 

Salut 

Àmbit molt treballat i amb experiència 

Pèrdua consciència per part dels joves dels perills de determinades drogues 

Fàcil associació oci i consum drogues 

Millorar col·laboració personal salut 

Necessitat d'accions per arribar a majors d'edat 

Participació 

Es considera una prioritat treballar per implicar els/les joves  

Sensació poca implicació joves en allò comú 

Necessitat de punts de trobada (equipaments) 

Polítiques locals centrades en el menors d'edat 

Dificultat de contactar amb els joves majors de 18 anys 

Necessitat de buscar referents com a punt de contacte amb els joves 

Utilitzar xarxes socials per millorar comunicació 

Camps de treball i voluntariat, mecanisme per implicar els joves 

Coordinar voluntariat a nivell comarcal 

Cultura i oci 

Dificultats coordinació amb algunes entitats culturals 

Festes majors oportunitat per vincular joves amb cultura i els municipis 

Rivalitat entre grups dificulta la participació 

Cohesió 
social 

Desigualtat i segmentació associada sovint a recursos econòmics 

Potenciar les accions tenint en compte el gènere 

Fomentar el respecte  la comunitat 

Diferent participació en funció del gènere i el tipus d'acció 

Detectat incivisme en alguns municipis 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 
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7.3. Anàlisi de les polítiques joventut a la 
comarca  

 
Finalment, després d’haver analitzat les principals problemàtiques que els representants 
electes de la comarca consideren que experimenta el jovent al Bages, és l’hora de recollir 
les valoracions sobre els serveis que presta el Consell Comarcal del Bages en 
matèria de joventut.  
 
A grans trets, els i les representants electes tant d’ajuntaments grans com petits fan una 
valoració positiva de l’acció i polítiques del Consell Comarcal en matèria de 
joventut. Es considera que és difícil pel Consell Comarcal dur a terme una política 
juvenil comuna per tot el Bages, ja que s’han de tenir en compte més de 30 municipis, 
cada un amb les seves pròpies particularitats.  
 
Tot i així, es considera que el Consell Comarcal proporciona una gran ajuda a l’hora de 
coordinar les polítiques juvenils amb els municipis i fomentar la comunicació bilateral 
amb cada un dels ajuntaments i entre ells. Aquesta col·laboració mútua permet que les 
regidores es puguin posar en contacte amb el Consell per rebre assistència o 
assessorament, fent el rol de referent.  
 
El Consell Comarcal també ha constituït la Taula Tècnica que ha obtingut bons resultats 
i valoracions. La Fira de l’Estudiant es mencionada de manera positiva i rellevant. De 
fet, es considera que en l'àmbit de joventut el Consell Comarcal destaca per la fluïdesa 
de relació amb els ajuntaments, de manera que en altres àmbits aquesta relació és menys 
organitzada i habitual.  
 
Existeixen limitacions amb el pressupost que fan que no sempre es puguin tirar 
endavant tots els projectes. En aquest sentit destaquen les polítiques d'jabitatge, que es 
consideren molt precàries.  
 
El Consell Comarcal celebra una trobada de delegats des de fa 33 anys, i es considera 
una fita important a la comarca.  En aquestes trobades es tracten molts temes, també es 
parla sobre joventut. Una de les propostes que es mencionen és la possibilitat de 
reincorporar un projecte que prèviament havia existit, que consisteix en una 
trobada de Joves formada per 1 or 2 representants escollits provinents de cada municipi. 
Aquest projecte havia tingut considerable èxit, fomentant la participació, el plantejament i 
solució de problemes i la proposta d’activitats d’oci. Aquest projecte necessita ésser 
liderat per una persona amb flexibilitat i adaptació.  
 
Malgrat la bona rebuda de les polítiques de joventut, es detecta poc coneixement de les 
polítiques comarcals de joventut per part dels càrrecs electes municipals. El 
desconeixement del llistat complert de polítiques no va en detriment de que considerin 
que des del Consell Comarcal s’està actuant de manera positiva en matèria de joventut, 
sinó que és degut a la confiança i dependència amb els equips tècnics locals de 
joventut. La valoració dels càrrecs electes a les figures dels professionals de joventut és 
molt bona, ressaltant que actuen com a pont entre administració i la joventut, i acaben 
esdevenint referents pels joves dels municipis.  
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La incorporació d’una nova dinamitzadora juvenil compartida entre els municipis de 
Súria, Cardona, Fonollosa i Callús ha estat molt ben rebut per tots els municipis, 
especialment els més petits, ja que com s’ha mencionat anteriorment, la falta de personal 
especialitzat els suposa un desavantatge important. Aquests tècnics però, requeriran de 
dedicació extra els caps de setmana per tal de poder complir la quota de serveis als 
diversos municipis.  
 
L’ús d’aquest personal especialitzat ha demostrat donar resultats positius anteriorment. 
La clau d’aquest èxit és que es puguin coordinar amb altres tècnics i regular les 
condicions laborals per tal de poder maximitzar la seva presència, perquè puguin 
realitzar activitats, assessorament i altres serveis, però sense sobrecarregar-los ni 
esgotar-los. Una altra problemàtica afegida per aquests nous tècnics es que degut a que 
han d’estar presents a diverses poblacions, nomes poden estar un període limitat de 
temps, i a vegades només poden oferir els seus serveis durant franges horàries molt 
inconvenients pel jovent. 
 
Durant les trobades participatives també va sortir el debat al voltant del rol dels 
dinamitzadors/es de carrer, persones que estiguin en contacte directe amb els joves. 
Aquesta política de dinamitzadors ja s’havia dut a terme a alguns municipis amb èxit, i 
s’havia considerat la possibilitat de visitar els joves en els seus domicilis.  
 
La mancomunió de serveis, entesa com la unió d’esforços entre diferents ajuntaments 
de la comarca, és vista de manera positiva per la major part dels càrrecs electes 
participants. Malgrat tot, alguns càrrecs electes posen de manifest que la limitació de 
recursos dels ajuntaments no sempre es soluciona amb el treball en xarxa. En 
aquests sentit es torna a posar l’exemple dels tècnics compartits de joventut, els quals 
només poden dedicar unes hores setmanals a cada municipi, i malgrat l’esforç i el 
voluntarisme mostrat pels i les professionals, la presència es veu limitada a poques hores 
setmanals.  
 
 
A mode de síntesi, en la següent taula podem observar les principals línies de valoració 
de les polítiques comarcals de joventut realitzades pels càrrecs electes de la comarca:  

 
Taula 44: Anàlisi política de les polítiques comarcals de joventut  

Àrea Aportacions 

Prioritats municipals 

Importància de les figures del personal tècnic com a experts de les polítiques que es 
desenvolupen a cada municipi  i vincle amb el jovent 

Manteniment de la relació entre els ajuntaments i amb el Consell Comarcal com a 
referent 

Polítiques del  
Consell Comarcal 

Valoració positiva del les polítiques i el rol del Consell Comarcal 

Manteniment de les fites i organismes de relació (Fira de l'Estudiant, Taula, Trobada 
de delegats...) 

Estudiar recuperar iniciatives com la trobada de joves 

Ampliar la coordinació existent a joventut en altres temàtiques que també afecten als 
joves 

Major aposta per la mancomunitat de serveis i la col·laboració entre ajuntaments, 
però cal acompanyar de recursos per poder-los aplicar correctament 

Valoració positiva de la incorporació de nou personal 

Risc de coordinar les dedicacions i condicions laborals a les necessitats d'horari que 
necessiten els i les joves, així com diversitat de municipis   

Valorar crear dinamitzadors/es de carrer per a millorar el contacte amb el jovent 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 
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8. Conclusions i orientacions per al disseny 
del PCJ del Bages 2020-2023 

 
El darrer capítol de la diagnosi del Pla Comarcal de Joventut pretén recollir el conjunt de 
propostes i orientacions manifestades tant pels membres dels equips professionals en 
matèria de joventut, com per càrrecs electes dels municipis de la comarca. La finalitat no 
és fer una exposició completa de totes les polítiques que es poden arribar a materialitzar 
a la comarca, sinó la d’assentar les bases per al disseny del proper Pla Comarcal de 
Joventut del Bages partint de la informació analitzada.   
 
A partir de les propostes i orientacions que s’exposen a continuació, es recomana iniciar 
una fase participativa de priorització de les possibles propostes, amb la implicació del 
màxim d’agents responsables de la gestió de les polítiques de joventut. El treball conjunt 
entre ajuntaments, serveis tècnics, entitats i els mateixos joves permetrà prioritzar la 
viabilitat de les propostes que generin més consensos i compromisos entre tots els agents 
implicats.  
 
La informació que es presenta a continuació parteix de la síntesi de la informació 
analitzada, així com de les jornades de diagnòstic i propositives realitzades durant el 
procés de diagnosi. La visualització de la informació s’ofereix en un format que permet el 
disseny, l'operativització i l’activació de mesures de planificació posteriors.  
 

 En primera instància, s’ofereix una avaluació general sobre les debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats que presenta la comarca del Bages a l’hora de poder 
implementar noves polítiques en matèria de joventut.  

 

 En segona instància, es plantegen les principals conclusions de les temàtiques que 
afecten a la joventut de la comarca, analitzant els principals problemes que com a 
joves pateixen de manera col·lectiva arreu de la comarca.  

 

 Per finalitzar la diagnosi, es presentarà l’anàlisi de les polítiques de joventut que es 
realitzen a la comarca del Bages des de tres vessants analitzades al llarg del 
document: des del punt de vista del Consell Comarcal, des del punt de vista dels 
equips de professionals de joventut, i des del punt de vista dels consistoris locals.  

 

8.1. Avaluació general: DAFO  
 
L'anàlisi DAFO és un mètode que serveix per avaluar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses 
i Oportunitats d'un projecte. En aquest apartat, ens servirà fer realitzar una avaluació 
general de la situació de la joventut de la comarca i de les polítiques que es desenvolupen. 
Aquest pas serà útil per poder dissenyar i implementar amb èxit les noves polítiques de 
joventut, tenint en compte aquells factors interns i externs que poden ser favorables i 
desfavorables per assolir els objectius que es puguin marcar.  
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Taula 45. Anàlisi DAFO general per poder aplicar polítiques de joventut: 

Debilitats Amenaces  

 

 Falta de directrius i objectius compartits en 
tots els Plans Locals de Joventut de la 
comarca 

 Part de la comarca sense Plans Locals de 
Joventut vigents 

 Algunes polítiques comarcals de joventut 
es realitzen per inèrcia. Cal actualitzar 
necessitats i adaptar les polítiques al nou 
context 

 Concentració de serveis de joventut en 
pocs municipis de la comarca 

 Falta de treball en plans estratègics 
comarcals i per objectius 

 Poca utilització de les col·laboracions amb 
tècnics compartits 
 

 

 

 Franja de població jove, cada cop més 

reduïda  

 Diferents recursos i diferents necessitats 

entre municipis petits i grans ciutats de la 

mateixa comarca 

 Dificultats de transport entre municipis. 

Falta de transport públic i necessitat de 

transport privat. 

 Manca d’una marca comuna que agrupi 

totes les polítiques de joventut de la 

comarca 

 Inclusió social: desigualtat entre joves per 

raó de recursos i gènere 

 Grups de joves exclosos de l'educació 

post-obligatòria  

 Preus i oferta residencial  

 

Fortaleses Oportunitats 

 

 Equip de professionals de joventut 
voluntariós i acostumat al treball 
col·laboratiu 

 Experiència positiva dels tècnics compartits 

 Aposta compartida pels ajuntaments en 
incloure la participació dels joves en les 
decisions que els impliquen 

 Consell Comarcal articula positivament les 
relacions i té polítiques ben valorades 
 

 

 Nivell d’estudis dels joves, superiors a la 
mitjana de Catalunya  

 Nivell d’atur juvenil inferior a la mitjana  

 Bona dinàmica comarcal  

 Contacte polític i treball en xarxa entre 

diferents ajuntaments assumida 

 Imatge positiva de les polítiques 

desenvolupades pel Consell Comarcal 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 
 

 

8.2. Sobre la joventut a la comarca del Bages 
 
Amb voluntat de poder servir de guia per a una planificació estratègica posterior, en el 
present apartat introduirem les principals conclusions identificades al llarg de la diagnosi 
pel que fa a l’eix central de les polítiques de joventut: els joves de la comarca del Bages. 
 
8.2.1. Educació 
 

 Nivell educatiu de la població jove del Bages, superior a la mitjana de Catalunya 

 Fracàs escolar, inferior a la mitjana catalana 

 Centres educatius i oferta formativa, concentrada a pocs municipis 

 Poca oferta de Graus Mitjans i Graus Superiors 

 Part dels jove s’han de desplaçar per estudiar  

 Necessitat de millorar l’acompanyament i assessorament en matèria educativa 

 Promoure nous cursos formatius per millorar les oportunitats i per retenir la 
població jove a la comarca 
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8.2.2. Treball 
 

 L’atur juvenil a la comarca del Bages representa el 13,4% del total d’atur registrat 
a la comarca 

 L’atur de 20 a 30 anys han recuperat les xifres anteriors a la crisi 

 L’atur entre els menors de 20 anys s’ha estancat durant els anys de crisi, sense 
arribar a recuperar les xifres anteriors a la crisi 

 L’atur entre els menors de 20 anys és majoritàriament masculí. A partir dels 20 
anys les dones són majoria entre les registrades que busquen feina a la comarca 

 Dificultats per trobar les primeres feines i aconseguir experiència professional 

 Acompanyar els cursos formatius amb programes d’inserció laboral 

 Polítiques que facilitin la transició escola-treball 

 Cal treballar l’autonomia dels joves a l’hora de poder buscar feina  

 Falta de dinàmica col·laborativa entre institucions locals i teixit empresarial, ja sigui 
per arribar a acords a nivell de pràctiques com en planificar formació específica 

 Es detecta fuga de talent entre la població més formada  

 Part dels jove s’han de desplaçar per temes del mercat de treball 

 Millorar la col·laboració entre les àrees de joventut i les de promoció laboral 

 Tenir en compte les diferents necessitats pel gruix de població jove respecte els 
més necessitats 

 Sensació d’abandonament en les polítiques de treball de la Generalitat  

 Apostar per Clubs de la feina i línies de micro-credit per a joves emprenedors 
 
8.2.3. Habitatge 
 

 Preus de lloguer més baixos que la mitjana de Catalunya i la mitjana de la 
demarcació de Barcelona 

 Diferències elevades entre el preu del lloguer de la capital i la resta de municipis 
de la comarca  

 Poca població jove ha aconseguit emancipar-se de la llar familiar: resignació jove 
i emancipació cada cop a edat més tardana 

 Els joves no tenen la percepció que les administracions locals les puguin ajudar a 
solucionar problemes relacionats amb l’habitatge  

 Desconeixement dels recursos que disposen els joves en matèria d’habitatge 

 Dicotomia entre joves de municipis petits que es desplacen a viure a municipis 
grans per motius laborals, i persones joves de municipis grans que van a viure a 
municipis petits per motius de qualitat de vida 

 Els municipis tenen constància d’habitatges buits que no es posen en el mercat 
de lloguer, que en molts casos es degraden 

 No es té la xifra exacta del número d’habitatges buits a la comarca 

 Existència de noves realitats habitacionals, com l’obligació de compartir pis per 
impossibilitat de poder disposar d’un habitatge propi 

 Millorar les polítiques de lloguer jove 

 Promocionar les polítiques de retorn per a joves dels municipis que van anar a 
treballar o estudiar fora del municipi però volen tornar a formar famílies al seu lloc 
d’origen  
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8.2.4. Salut 
 

 Àmplia experiència en cursos i tallers orientatius en temàtiques de salut i efectes 
del consum de drogues  

 Es considera que a nivell comarcal, es porta treballant des de fa anys en 
campanyes de prevenció i la valoració és positiva 

 Cal evitar un possible relaxament o funcionament per inèrcia en matèria de salut. 
Cal una revisió d’algunes polítiques  

 En alguns entorns de gent jove, normalització del consum de drogues, com el 
cànnabis  

 Consum de tabac i alcohol, completament normalitzat en contextos lligats a l’oci 

 Accés a informació sobre salut o educació sexual a través d'Internet 

 Desconeixement per part dels joves d'on poder-se informar físicament dels temes 
relacionats amb la joventut 

 Recursos centrats en la prevenció de riscos, cal potenciar també els recursos en 
la intervenció  

 Els tècnics de joventut també acaben assumint tasques de detecció dels 
problemes de salut 

 Cal millorar la coordinació amb els tècnics de salut  

 Dificultat per contactar amb públic major d’edat: cal buscar punts de contacte amb 
els joves fora dels instituts.  

 
8.2.5. Participació i comunicació 
 

 Participació dels joves inclosa en la gran majoria de Plans Locals de Joventut 

 Cal incloure les entitats i els col·lectius no inscrits formalment com a interlocutors 
entre joves i administració 

 Cal entendre la fluctuació de la participació dels joves com a característica del 
col·lectiu de joves  

 Cal repensar la funció dels consells de joves com a eina formal de comunicació i 
decisió entre administració i joves 

 Falta d’organismes institucionalitzats de participació que els permeti decidir temes 
que afectin els joves 

 Cal dotar de competències i recursos els consells de joves 

 Cal potenciar el treball per projectes també amb els joves 

 Cal aprofitar la bona relació entre les àrees de joventut com a punt d’entrada de 
l’administració amb els joves 

 Revisar l’ús de xarxes socials i altres eines com a manera per comunicar-se amb 
els joves 

 Explotar el voluntariat com a mecanisme de participació 

 Possible coordinació entre diferents municipis a nivell comarcal en matèria de 
voluntariat  
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8.2.6. Cultura i oci 
 

 Teixit associatiu important per facilitar la vinculació dels joves amb altres 
col·lectius de gent  

 Diferenciació entre municipis amb ampli teixit associatiu, d’aquells municipis més 
residencials, on la gent fa més vida diària fora del terme municipal i l’activitat 
cultural és més feble 

 Activitats culturals compartides a nivell comarcal, bon mecanisme perquè la 
població jove de diferents municipis es relacioni  

 Municipis grans amb activitat cultural elevada, les queixes dels joves van 
relacionades amb les condicions d’accés a la cultura, ja sigui pel cost o per les 
dificultats per poder utilitzar els equipaments 

 Municipis petits amb poques activitats culturals, les crítiques es centren en la 
necessitat de desplaçar-se  

 
8.2.7. Cohesió social 
 

 Baix sentiment de pertinença als municipis en aquells espais on els joves realitzen 
les seves activitats diàries a altres municipis 

 Es detecten rivalitats locals en funció dels centres educatius d’estudi  

 Importància del treball iniciat en perspectiva de gènere 

 Diferenciació entre col·lectius de jove en funció dels recursos econòmics  

 Estudiar els casos de falta de recursos a l’hora de realitzar segons quines activitats 
integradores, com l’esport 

 Tenir en compte la desigualtat de gènere observada a l’hora de planificar activitats  

 Treballar l’incivisme i el foment del respecte als béns comuns  
 

 

8.3. Sobre les polítiques de joventut 
 
Per finalitzar el document, serà el moment de recollir les principals conclusions i idees 
analitzades durant tot el procés de diagnosi des d’un punt de vista institucional. Per a fer-
ho, enumerarem les principals conclusions des de tres punts de vista: des de la vessant 
del Consell Comarcal del Bages com a òrgan supramunicipal; des del punt de vista de 
l’equip de professionals tècnics com a responsables de materialitzar les polítiques de 
joventut; i des d’una òptica dels Ajuntaments de la comarca, com a planificadors de les 
polítiques locals de joventut. 
 
8.3.1. Consell Comarcal 
 

 Ampliar i formalitzar les eines de planificació estratègica comarcal  

 Necessitat d’inclusió d’accions específiques en joventut en les diferents àrees del 
Consell Comarcal 

 Millorar el treball en xarxa entre l’àrea de joventut i altres àrees del mateix Consell 
comarcal  

 Falta de dades i informació específica del jovent en alguns àmbits que ajudin a 
prendre decisions estratègiques 

 Bona imatge de les polítiques de joventut que realitza el Consell Comarcal 

 Necessitat de revisió i actualització d’algunes polítiques pensades per a un altre 
context 
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 Necessitat de normalització de la relació de l'Oficina Jove del Bages, l’Ajuntament 
de Manresa, la Generalitat i el Consell Comarcal 

 Estudiar la creació d’una marca compartida de les polítiques de joventut del Bages 

 Oferir material que puguin utilitzar les àrees de joventut dels diferents ajuntaments 
per a contribuir en el sentiment de creació d’una marca compartida  

 Promocionar la formació continua als polítics de joventut de la comarca 

 Posar a disposició dels tècnics d’aquelles eines i mecanismes que millorin la 
relació entre administració i joves 

 Estendre en altres àrees del Consell Comarcal la bona relació entre l’àrea de 
joventut i ajuntaments de la comarca 

 Millorar el coneixement de les polítiques de joventut iniciades pel Consell 
Comarcal als regidors de la comarca 

 Aprofundir en les polítiques de tècnics i recursos compartits entre diferents 
ajuntaments petits 

 Apostar per la mancomunió de serveis entre ajuntaments 
 
 
8.3.2. Equip tècnic de joventut 
 

 Inestabilitat laboral i rotació de personal, problemàtica per a donar continuïtat a 
algunes de les polítiques comarcals i a la coordinació 

 Tasques de joventut compartides amb altres àrees  

 S’acaben assumint hores extres, que s’assumeixen de manera voluntària per 
poder realitzar els serveis  

 Categoria laboral de molts contractes no d’acord amb les tasques que acaben 
assumint els tècnics locals 

 Cal buscar mecanismes de coordinació online entre professionals 

 Treballar per projectes 

 Desajust entre les prioritats del personal tècnic i del personal polítics 

 Falta de recursos humans per a fer front d’una manera correcta les polítiques de 
joventut  

 Falta de posada en valor de les polítiques de joventut en els mateixos ajuntaments  

 Inexistència de ràtios de tècnics per número de població jove 

 Municipis sense tècnics de joventut, falta de referents per als joves i impossibilitat 
de poder tenir personal professional de contacte  

 
8.3.3. Ajuntaments  
 

 Confiança política i certa dependència dels equips tècnics en temes de joventut 

 Problemàtica en aquells municipis petits sense tècnics compartit de joventut 

 Tècnics compartits entre diferents ajuntaments, amb hores limitades d’atenció 
dels joves 

 Falten espais oficials de coordinació entre els responsables polítics de joventut 

 Demanda de més formació per a càrrecs electes en matèria de joventut  

 Les polítiques mancomunades també han d’anar acompanyades de recursos per 
poder-les fer efectives  

 Ampliar la coordinació existent a joventut en altres temàtiques que també afecten 
a joventut 

 Necessitat de recuperar més dinamitzadors/es de carrer. 
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9. Annex: Revisió completa de la planificació 
existent 

 
Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 2016 - 2020 
 
El III Pla d’Igualtat de gènere de la comarca del Bages 2016 – 2020; l’eina bàsica a través 
de la qual el Consell Comarcal del Bages preveu, decideix i planifica les seves polítiques 
públiques per avançar en la construcció d’una societat igualitària.  
 
Un document que parteix del bagatge dels dos Plans d’Igualtat anteriors i de 10 anys de 
treball decidit per la igualtat des del Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Bages 
(SIAD). Aquesta tasca, entre d’altres, ha aconseguit crear consciència en els ajuntaments 
bagencs de la necessitat de polítiques actives en aquesta matèria. Per aquesta raó una 
de les finalitats del pla és no només ser una eina útil per al Consell Comarcal del Bages 
si no també per a què els municipis de la comarca se’l facin seu i els serveixi com a punt 
de partida per desenvolupar les seves pròpies polítiques d’igualtat.  
 
El Pla preveu objectius concrets a assolir en la lluita contra la violència masclista, en 
reorganització dels treballs i usos del temps, o en la promoció de la igualtat en educació, 
cultura o participació de les dones.  

S'ha dissenyat aquest Pla, sumant veus i comptant amb la participació de les persones 
amb responsabilitat tècnica i política de les àrees del Consell, dels regidors i regidores 
de la Dona dels municipis de la comarca, de les tècniques d'igualtat dels ajuntaments, i 
membres d'associacions de dones entre d'altres.  

Les línies estratègiques del III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages són:  

1. Impuls de la transversalitat en les polítiques de gènere. 
2. Lluita contra la violència masclista. 
3. Reorganització dels treballs i nous usos del temps. 
4. Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits. 
5. Llibertat sexual i afectiva i lluita contra la LGTBIfòbia.  

Cada una d’aquestes línies estratègiques es desplega en un seguit d’objectius generals, 
i aquests en uns objectius específics, que s’aniran concretant en unes accions que es 
portaran a terme durant el període de vigència d’aquest III Pla Comarcal d’Igualtat de 
Gènere a la comarca del Bages. 

Dins la línia estratègica 2: Lluitar contra la violència masclista, l’objectiu general 2.3 fa 
referència a “Desenvolupar estratègies de prevenció i sensibilització en infants i joves”, 
les quals desenvolupen accions concretes per als centres educatius, els entorns familiars, 
així com joves.  

Sota la tercera línia estratègica de Reorganització dels treballs i nous usos del temps, 
l’objectiu general número 3.3 també inclou els joves com a públic objectiu de les 
polítiques, amb el “Promoure la coeducació com a valor transversal en l’educació 
d’infants, adolescents i joves”.  
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Els objectius generals 4.2, de “Incrementar i visibilitzar la presència de les dones en tota 
la seva diversitat”, així com l’objectiu 4.4 de “Millorar la formació de les dones i de les 
associacions” també inclouen accions específiques per al jovent.  

Pla Comarcal per garantir els Drets de les Persones Lesbians, Gais, Trans, 
Bisexuals i Intersexuals LGTBI 2018-2021 
 
El primer Pla comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, 
bisexuals i intersexuals (LGTBI). El Pla, vigent per al període 2018 – 2021, és l’eina per 
a establir l’agenda de polítiques públiques a impulsar per tal d’eradicar les discriminacions 
per orientació sexual o identitat de gènere a tots els pobles i ciutats de la comarca. El 
procés per a la redacció i aprovació del document ha estat impulsat per part de les àrees 
d’igualtat del Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i ha comptat amb la participació de prop d’una cinquantena 
d’institucions, ajuntaments, serveis públics, associacions i persones a títol individual.  
 
S’aprova el Pla amb l’objectiu que guiï totes les polítiques de l’Ajuntament de Manresa i 
el Consell Comarcal, però amb la plena voluntat que sigui, també, una eina útil per a tots 
i cadascun dels ajuntaments així com el conjunt de serveis públics del Bages a l’hora 
d’impulsar polítiques i incorporar la perspectiva de la igualtat de les persones LGTBI en 
el seu dia a dia.  
 
Per tal de completar la recollida de dades amb persones LGTB s’han realitzat dos grups 
focals amb dos col·lectius específics que s’han identificat com a rellevants per a la 
informació que podien aportar. Aquests grups focals s’han realitzat com a punt entremig 
de la diagnosi i el pla d’acció, ja que a part de ser una eina clau per a detectar 
problemàtiques, han servit també per a recollir propostes d’accions. La dinàmica dels 
grups consistia en els següents punts: 
 
Aquest grup es va realitzar amb joves (d’entre 16 i 28 anys), ja que es va identificar durant 
les entrevistes que la joventut tenia una percepció concreta de la situació del col·lectiu 
LGTB i que, alhora, posseïa moltes eines per a identificar la discriminació. També es va 
escollir fer un grup de joves perquè sovint és un col·lectiu invisibilitzat en l’elaboració de 
polítiques públiques i es creia convenient poder recollir la seva veu en relació a aquesta 
temàtica.  
 
Pel que fa a les accions resultants del Pla, s’organitzen en base a tres objectius 
estratègics que apareixen com a més destacats a la diagnosi. Els dos primers s’articulen 
en relació als àmbits sobre els que s’estructura la mateixa diagnosi (àmbit domèstic, espai 
públic, àmbit educatiu, sanitari, laboral, oci i esports) als que s’hi afegeix un àmbit de 
qüestions generals. Per l’objectiu tres, en relació a la incorporació de la perspectiva LGTBI 
en les diferents àrees de l’ens, s’incorporen àmbits relacionats amb les àrees de treball. 
 
Els tres objectius estratègics del Pla són:  

1. Combatre la LGTBIfòbia 
2. Visibilitzar la diversitat afectivo-sexual i de gènere  
3. Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de l’administració  
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Les accions concretes previstes pel Pla que afecten al joven de la comarca ténen com a 
objectiu:  

- Vetllar perquè infants i joves LGTBI puguin viure lliures de discriminació 
- Combatre la LGTBIfòbia a l’espai públic 
- Difusió de serveis i de la realitat del col·lectiu LGTBI en l’àmbit sanitari  
- Incorporar la perspectiva de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en l’àmbit del 

lleure 
- Capacitar la plantilla municipal i comarcal en matèria LGTBI  
- Incorporar la perspectiva de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en les 

polítiques transversals  
 

 
Pla d’Accions per al Desenvolupament Econòmic del Bages 
 
El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i la col·laboració de l’Institut Cerdà va treballar en la implementació d’un Pla 
d’accions que té com a objectiu principal consensuar i prioritzar les principals línies d’acció 
estratègica a considerar per al desenvolupament territorial del Bages i de Manresa. 
 
Amb la voluntat de donar un pas endavant en les polítiques de suport i impuls a les 
empreses i els treballadors del Bages, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Manresa han treballat conjuntament per elaborar el Pla d’Accions per al 
Desenvolupament Econòmic del Bages. Aquest document estratègic integra estudis i 
plans proposats per diversos agents del territori, suma els esforços i capacitats de les 
dues administracions i, amb tot, consensua escenaris i estratègies amb els agents del 
territori tot prioritza les accions més eficaces i eficients per al desenvolupament econòmic 
de la comarca. 
 
El pla contempla 81 accions encaminades a potenciar el teixit industrial del Bages i el 
reforç de les polítiques d’ocupació. Les accions estan englobades en tres àmbits d’atenció 
principal per al desenvolupament econòmic territorial: 
 

 Formació i competitivitat: és a dir, la necessitat d’assegurar una oferta formativa 
al territori adaptada a les necessitats de la indústria i a la seva capacitat de 
desenvolupament. 

 Ocupació i qualitat: cal assegurar una ocupació estable i de qualitat als diversos 
nivells de l’oferta de treball comarcal. 

 Entorn i sostenibilitat: el model de desenvolupament de la comarca ha de ser 
sostenible i eficient i compatible amb la defensa de l’entorn natural, el patrimoni 
històric i la qualitat de vida dels ciutadans. 

 
La única referència als joves en tot el document és en el punt sisè de les principals línies 
d’acció estratègiques, on en el punt sobre “Formació adaptada a la demanda per una 
ocupació de qualitat”, el Pla fa referència a la necessitat d’impulsar programes per a 
l’ocupació en col·lectius específics, com els joves.  
 
Pla Industrial del Bages 
 
L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, amb el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona, i amb l’ajut de la consultora Eurecat (Centre Tecnològic de 
Catalunya), han elaborat recentment un Pla Industrial del Bages. L’objectiu d’aquest Pla 
és marcar les línies estratègiques a tenir en compte per part de l’Administració per 
impulsar el creixement i la modernització de la indústria  i per millorar la competitivitat del 
territori. 
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En la redacció del Pla també s’han implicat els agents econòmics i socials de la comarca: 
Administració Pública, Universitats, centres de R+D+i, centres de formació, i agrupacions 
empresarials i patronals. Per realitzar l’anàlisi del territori s’han fet més de 25 entrevistes 
amb agents del territori i la indústria i una reunió d’Associacions Empresarials de Polígons 
del Bages a la que van assistir més de 50 persones. 
 
El Pla estratègic s’ha conceptualitzat per a reforçar la competitivitat de la indústria 
bagenca i el seu posicionament nacional i internacional així com per millorar les 
infraestructures,  les telecomunicacions i els polígons d’activitat econòmica, augmentar la 
disposició de parcel·les de sòl industrial de grans dimensions  i facilitar l’obtenció de crèdit 
per a l’impuls de nous projectes empresarials. 
 
El Pla Industrial del Bages que és un document amb un termini temporal de quatre anys, 
inclou tres eixos estratègics:  
 

 Eix 1 Territori 

 Eix 2 Persones  

 Eix 3 Smart Bages.  
 
Les línies de treball contemplen: l’aposta per polígons d’activitat econòmica sostenibles; 
facilitar la implantació d’empreses al territori; afavorir la internacionalització de les 
empreses; millorar les infraestructures; fomentar la innovació; afavorir el creixement de 
les PIMES; fomentar l’associacionisme empresarial i fomentar l’emprenedoria. 
 
A l’apartat de diagnosi, el Pla fa especial èmfasi a la manca d’una cultura emprenedora i 
industrial, així com la dificultat per promocionar les vocacions científico-tecnològiques 
entre la població més jove. A l’apartat de propostes, es proposa tirar endavant el projecte 
Idees Emprèn, com un primer pas per potenciar l’emprenedoria entre la població més jove.  
 
Pla Estratègic de Turisme del Bages 2020 
 
El Pla Estratègic de Turisme del Bages té per objectiu definir i activar l’estratègia turística 
de la comarca del Bages i el seu entorn pels propers anys, presentant el model turístic 
que es vol assolir per tal de potenciar les diferents activitats econòmiques vinculades al 
turisme i vertebrar una oferta turística sostenible i de qualitat. 
 
Els principals objectius per a la planificació turística del Bages que es preveuen realitzar 
des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages, basats en les 5 línies 
estratègiques definides pel Pla Estratègic:  
 

1. Desenvolupament Territorial. Situar el turisme com un dels fonaments del 
desenvolupament social, econòmic i de l’orgull de la comarca del Bages 

2. Posicionament i promoció. Configurar el Bages coma conjunt de destinacions 
cooperatives de qualitat amb el segell Geoparc com a eina de posicionament 
estratègic diferencial. 

3. Productes i experiències. Facilitar la creació de productes turístics especialitzats i 
diversificats orientats a una demanda de qualitat tant nacional com internacional, 
aprofitant el sistema Geoparc per fomentar-ne la transversalitat 

4. Gestió i planificació. Consolidar Bages Turisme com l’ens comarcal públic-privat 
de referència en la planificació i gestió del turisme per a la destinació Bages.  

5. Competitivitat i excel·lència. Apostar per les noves tecnologies, el coneixement, la 
formació i la innovació com a elements clau per a la competitivitat i l’excel·lència 
del sector turístic al Bages.  
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Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages 
 
Pla, vigent per al període 2019-2021, és l’eina que defineix l’agenda de polítiques 
públiques a impulsar per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Millora que 
necessàriament passa per fer-les partícips de les polítiques, per adoptar els models 
d’envelliment actiu i atenció centrada en la persona i treballant amb transversalitat i 
promovent la llibertat, el respecte, la inclusió, l’autonomia i el bon tracte.  
 
El procés per a la redacció del document ha estat impulsat per part de l’àrea d’Acció Social 
i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona 
i ha comptat amb la participació d’una cinquantena de persones distribuïdes en quatre 
grups de treball.  
 
El Consell de les Persones Grans del Bages va tenir un paper molt actiu en la diagnosi i 
un cop presentada va manifestar la voluntat de concretar l’estudi en un Pla d’Actuació per 
tal de poder concretar els resultats en propostes d’acció.  
 
Els professionals tècnics que treballen en l’àmbit de l’atenció a les persones grans i amb 
dependència, van participar molt activament en la Diagnosi i van plantejar l’elaboració 
d’una Pla d’Actuació com una molt bona oportunitat de poder plasmar les inquietuds 
mostrades en accions de millora concretes.  
 
Les principals línies estratègiques del Pla es poden resumir en els següents punts:  

1. El Bages, una comarca que promou el bon tracte a les persones grans 
2. Donem veu a les persones grans 
3. Model d’atenció centrada en la persona 

 
 
Catàleg de Serveis del Consell Comarcal  
 
Guia on es pot consultar tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta 
el Consell Comarcal del Bages, en quines condicions ho fa i quins compromisos de 
qualitat pren. També ofereixen, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els 
tràmits relacionats, així com la missió, visió i valors del Consell Comarcal.  
 
Les diferents àrees administratives del Consell Comarcal són les següents:  

 Àrea de presidència 

 Àrea econòmica 

 Àrea d’Acció Social i Ciutadania 

 Àrea de Turisme 

 Desenvolupament Comarcal 

 Àrea de Territori i Habitatge 

 Àrea de Medi Ambient 

 Àrea d’Educació, Cultura, Joventut, Esports i Comunicació 

 Àrea de Suport als municipis  
 
Sobre els serveis que es presta en matèria de joventut, el document detalla que es 
realitzen les següents tasques:  

 Donar suport i assessorament tècnic als ajuntaments per a la planificació i 
execució de polítiques de joventut.  

 Coordinar i organitzar formació adreçada a professionals que intervenen en l’àmbit 
juvenil.  
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 Organitzar accions de sensibilització per prevenir el consum de drogues i alcohol.  
 Control de les instal·lacions juvenils i de les activitats de lleure amb joves.  
 Tramitació del carnet d’alberguista.  
 Gestió i tramitació Servei de Voluntariat Europeu: projectes per acollir joves 

voluntaris internacionals.  
 Projectes per enviar joves d’entre 18 i 30 anys a programes internacionals de 

voluntariat.  
 Assessorament en mobilitat internacional.  
 Acompanyar persones joves en la transició del sistema educatiu al sistema laboral 

i ocupacional a través del referent d’ocupació juvenil.  
 
Catàleg de Serveis i recursos de l’Oficina Jove del Bages 
 
Catàleg que aglutina els serveis i recursos que s’ofereixen als punts d’informació i casals 
de joves de la comarca del Bages.  
 
Tots els serveis, assessories i activitats realitzades a l’Oficina Jove del Bages es poden 
dividir dins les diferents temàtiques següents:  
 

 Difusió d’activitats  

 Punt de recollida d’informació d’interès juvenil 

 Recull setmanal d’ofertes de feina 

 Catàleg d’activitats d’estiu 

 Suport a l’hora de resoldre consultes 

 Assessories especialitzades 

 Formacions específiques per a tècnics de joventut 

 Tutories 

 Permanències  

 Cessió d’espais 

 Cessió de material 
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