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“Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud” 

(Quino) Buenos Aires, Argentina, 9 de novembre de 1990 
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1. Presentació 
 

El Pla Comarcal de Joventut és l‟eina principal de la que disposa el Consell Comarcal 

per a dur a terme la planificació estratègica en matèria de joventut. Aquest ens ha de 

permetre establir les línies d‟acció i els programes que les concreten, en aquest cas pel 

quadrienni 2020/2024. 

 

El Pla permet pensar, consensuar i programar la intervenció pública a partir de la 

identificació de les necessitats existents i dels recursos disponibles.  

 

Aquest document pretén donar resposta a les problemàtiques detectades a la comarca 

tant pel què fa a les polítiques municipals de joventut com aquelles que afecten a les 

persones joves, identificades durant la fase de la diagnosi. 

 

1.1. La comarca del Bages (dades poblacionals) 

 

La comarca del Bages la conformen 30 municipis amb la capitalitat a la ciutat de 

Manresa amb una població de la meitat del total de la població comarcal. 

6 dels municipis que conformen la comarca són menors de 500 habitants. Aquest són: 

Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Marganell, Mura, Talamanca i Gaià   

 

La població total de la comarca del Bages és de 174.381 habitants (dades padró 2018). 

 

La població jove d‟edats compreses entre els 16 i els 29 anys són 22.772 habitants, el 

què representa un 13,05% del total de la població. 

 

Si incloem en aquesta franja d‟edat als joves a partir dels 12 anys (edat d‟incorporació 

als centres d‟ensenyament secundari) la població és d‟un total de 29.757 habitants, o 

sigui parlem d‟un 17,06% de la població total. 

 

1.2. El  Consell Comarcal del Bages  

 

El Consell Comarcal és un ens local que neix amb l‟objectiu d‟oferir suport als municipis 

que conformen la seva comarca en aquells àmbits que li són encomanats.  
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Segons el DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya; en el seu article 28 d‟ 

Assistència i cooperació als municipis; Correspon a les comarques: 

 

a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats 

dels municipis. 

c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els 

municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los. 

d) Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al 

desenvolupament del territori. 

e) Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les 

infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal. 

 

En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li 

corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al 

nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat 

econòmica predominant. 

 

 

Durant la legislatura 2019-2023 presenta la següent estructura  

1.3. El Servei Comarcal de Joventut 

 

El Servei Comarcal de Joventut, des de l‟any 2008 i fins l‟actual, es troba situat dins 

l‟àrea d‟ensenyament, cultura, joventut i esports del Consell Comarcal. 

A partir de l‟any 2019, amb les noves eleccions, l‟àrea es concreta com a l‟àrea 

d‟educació, cultura i joventut. 

  

L’organització tècnica de l‟àrea és: Un cap tècnic de l‟àrea  i una  tècnica referent del 

Servei de joventut.  
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L‟àrea també disposa d‟una administrativa i una auxiliar administrativa dedicades a 

jornada sencera a ensenyament. 

A partir del 2018/2019 s‟incorporen al Servei de joventut dues professionals més: una 

dinamitzadora compartida entre 4 municipis de la comarca i, la referent d‟ocupació 

juvenil. 
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L’estructura política de l‟àrea difereix de la tècnica ja que, en aquests moments, (des 

de la legislatura 2019/2023) l‟àrea s‟ha dividit en un cap polític que assumeix joventut i 

habitatge i una cap polític que assumeix educació i cultura. 

 

Físicament, joventut, està situat a la segona planta del Consell Comarcal del Bages (c/ 

Muralla de Sant Domènec, 24 de la ciutat de Manresa), en un espai compartit amb les 

àrees de: turisme, inclusió i desenvolupament comarcal. 

 

L‟atenció directa a la població juvenil no és una de les prioritats del Servei, per aquesta 

raó es va situar en un espai que no té accés directe a l‟exterior.  

 

1.4. Antecedents 

 

L‟últim Pla Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Bages data del 2014. A partir 

d‟aquest any (2014)  es va començar a treballar amb un document anomenat  PIECJ  

(Pla d‟intervenció estratègica comarcal de joventut) el qual recollia, en un format excel, 

la diagnosi, el disseny i l‟avaluació dels projectes a desenvolupar. 

 

A partir del 2020 i, per encàrrec directe de la Direcció General de Joventut, els consells 

comarcals han de tornar a disposar del Pla Comarcal de Joventut (PCJ) com a 

document marc de les polítiques de joventut que es duran a terme.  

Aquest document que tenim entre mans es planteja amb una temporalitat de 5 anys 

(2020/2024) i, segueix les pautes metodològiques que marca tant la Llei 33/2010 de 

polítiques de joventut de Catalunya, com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 

(PCJCat 2020). 
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2. Introducció  

 

Aquest PCJ s‟ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, a través del 

lideratge tècnic de la Fundació Pere Tarrés pel què fa a la a la diagnosi i de 

 la Fundació Ferrer i Guàrdia pel que fa al disseny. 

 

La primera fase del PCJ (fase de diagnosi) s‟ha elaborat entre el novembre del 2018 i el 

maig del 2019, període durant el qual s‟han pogut incorporar en aquesta construcció a 

diferents agents referents de les polítiques comarcals de joventut: joves, professionals, 

polítics, etc. 

 

La fase de disseny del Pla es va iniciar un cop finalitzada la fase anterior i un cop 

constituïts els nous consistoris (maig del 2019), així com el Consell Comarcal; amb la 

priorització de les conclusions recollides en la diagnosi.  

 

El disseny ens permetrà finalitzar el document de Pla Comarcal i, procedir a la seva 

aprovació i implementació.  

 

Seguint l‟estructura  del document elaborat el juny del 2018 per part de la Direcció 

General de Joventut i que porta per títol: Orientacions per a l’elaboració del pla 

comarcal de joventut; presentarem en el document actual les Bases del Pla Comarcal 

de Joventut. 

Aquest document serà treballat anualment amb el document anomenat Pla d‟Actuació 

Anuals (PAA) i que serà la concreció anual del document de Bases. 

 

El Document del Pla comarcal és un document viu, obert permanentment a la seva 

modificació i revisió en funció de la realitat i de les dinàmiques que es vagin esdevenint. 

 

El Pla Comarcal de Joventut contemplarà dues fases diferenciades: 

- Diagnosi i disseny : DOCUMENT DE BASES 

- Implementació i Avaluació: CONCRECIÓ ANUAL 
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3. Diagnosi
1
 (Conclusions) 

 
3.1.  Introducció 

 

La finalitat de la diagnosi és conèixer a quines necessitats dels municipis de la 

comarca i de les persones joves d‟aquesta cal donar resposta amb la intervenció del 

Consell Comarcal en matèria de joventut.  

 

En aquesta part inicial de construcció del Pla els i 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 (població de 16 a 29 anys) 

 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 

 

3.2. Síntesi  de la diagnosi 

 

Un cop recollida la síntesi de la diagnosi que s‟exposa a continuació, es va iniciar una 

fase participativa de priorització (orientacions i conclusions) de les propostes, amb la 

implicació dels màxims d‟agents responsables de la gestió de les polítiques de joventut.  

 

 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 síntesis de les temàtiques que afecten a 

la joventut de la comarca, analitzant els principals problemes i/o necessitats que 

com a joves pateixen de manera col·lectiva arreu de la comarca.  

 

 Per finalitzar aquesta síntesi de la diagnosi, es presenta l‟anàlisi de les polítiques 

de joventut que es realitzen a la comarca del Bages des de tres vessants: 1) 

Consell Comarcal, 2) equips de professionals de joventut, 3) consistoris locals.  

                                                

1 S‟adjunta document complert de diagnosi com  a document  annex   
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3.2.1.  Avaluació general 

 

L'anàlisi DAFO és un mètode que serveix per avaluar les Debilitats, Amenaces, 

Fortaleses i Oportunitats d'un projecte.  

Aquest apartat, ens servirà per 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.  

 

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 municipis més grans 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 

 El 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 de treball tècnic 

 Contacte polític i treball en xarxa entre diferents 

ajuntaments  

 Imatge positiva de les polítiques 

desenvolupades pel Consell Comarcal 

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés 
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3.2.2. Sobre la joventut a la comarca del Bages 

 

En el present apartat introduïm la síntesi de la diagnosi pel que fa a l‟eix central de les 

polítiques de joventut: Els i les joves de la comarca del Bages. 

 

Per a identificar les problemàtiques es van utilitzar les següents eines metodològiques 

de recollida de dades: 
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3.2.2.1. 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 de les persones joves s‟han de desplaçar per estudiar  

 Necessitat de millorar l‟acompanyament i l‟assessorament en matèria educativa 

 Promoure nous cursos formatius per millorar les oportunitats i per retenir la 

població jove a la comarca 

 

3.2.2.2. Ocupació 

 

 L‟atur juvenil a la comarca del Bages representa el 13,4% del 

total d‟atur registrat a la comarca 

 L‟atur entre els joves de  20 a 30 anys ha 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 i 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 

 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 joves s‟han de desplaçar per temes del mercat de treball 

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

 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 

 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  

 Apostar per Clubs de la feina i línies de micro-crèdit per a joves emprenedors 
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3.2.2.3. 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 els 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,  i 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  

 

3.2.2.4. 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 
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 Desconeixement per part dels joves d'on poder-se informar físicament dels temes 

relacionats amb la salut 

 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.  

 

 

3.2.2.5. 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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3.2.2.6. 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  

 

3.2.2.7. Cohesió social 

 

 Baix sentiment de pertinença en aquells pobles 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 fomentar el respecte cap als béns comuns  
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3.2.3. Sobre les polítiques de joventut 

 

En aquest punt recollim les principals idees analitzades durant tot el procés de diagnosi 

des d‟un punt de vista institucional. Per a fer-ho, enumerarem les problemàtiques des de 

tres punts de vista: 

1) des de la vessant del Consell Comarcal del Bages com a òrgan supramunicipal; 

2) des del punt de vista de l‟equip de professionals tècnics com a responsables de 

materialitzar les polítiques de joventut 

3) i des d‟una òptica dels Ajuntaments de la comarca, com a planificadors de les 

polítiques locals de joventut. 

 

La Comarca disposa dels següents equipaments i professionals en l’àmbit municipal: 

 

 14 equipaments municipals juvenils 

 24 professionals de joventut 

 

Com a serveis o professionals d’àmbit comarcal: 

 

 1 Oficina d‟Emancipació Juvenil del Bages 

 6 professionals (3 assessores) 

 

 1 Servei Comarcal de Joventut 

 3 professionals (1 dinamitzadora compartida- 4 municipis)  

 

Síntesi de problemàtiques des de la vessant comarcal 

 

3.3.3.1. 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 

file:///F:/CursOPJ_2016-17/Docs%202019/Revisió%20plans/OJB.ppt
file:///F:/CursOPJ_2016-17/Docs%202019/Revisió%20plans/SCJ.ppt
file:///F:/CursOPJ_2016-17/Docs%202019/Revisió%20plans/SCJ.ppt
file:///F:/CursOPJ_2016-17/Docs%202019/Revisió%20plans/SCJ.ppt
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 Necessitat de revisió i actualització d‟algunes polítiques pensades per a un altre 

context 

 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 

 

Síntesi de problemàtiques des de la vessant de professionals de joventut 

 

3.3.3.2. 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 polític 

 Falta de recursos humans per a fer front d‟una manera correcta a 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 
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 Municipis sense tècnics de joventut, falta de referents per als joves i impossibilitat 

de poder tenir personal professional de contacte  

 

Síntesi de problemàtiques des de la vessant dels Ajuntaments de la comarca 

 

3.3.3.3. Ajuntaments  

 

 Confiança política i certa dependència dels equips tècnics en temes de 

joventut 

 Problemàtica en aquells municipis petits sense tècnic 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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Conclusions 

de la diagnosi 

4. Conclusions i orientacions pel disseny  
 

El disseny del document de Pla Comarcal de joventut seguirà l‟esquema que es 

presenta a continuació. 

 

A través de les conclusions es vol estructurar la reflexió al voltant de les problemàtiques 

detectades en la fase inicial de diagnosi.  

Cal, en la mesura que ens sigui possible, donar resposta al llarg del document que ens 

ocupa a les causes que originen les problemàtiques i/o necessitats detectades 

 

4.1. La Metodologia 

 
La priorització de les conclusions s‟ha dut a terme mitjançant l‟organització de diversos 

espais participats de debat i consens: 

 

- Taula tècnica de joventut de la comarca (juliol 2019) 

- Taula política de joventut comarcal (setembre 2019) 

- Equip del Servei Comarcal de joventut del Consell Comarcal (octubre 2019) 

 

En la Taula tècnica de joventut hi van participar  9  professionals de joventut dels 

municipis bagencs d‟ un total de 24. 

En la Taula política hi va haver una participació de 18 de regidores i regidors de joventut 

d‟un total de 30. 

 

Un cop reunides aquestes dues taules i analitzades les conclusions; els equips 

professional i polític del Servei Comarcal de joventut van donar concreció a allò que 

s‟havia treballat, tenint en compte l‟àmbit competencial de joventut així com els recursos 

disponibles. 

 

En les orientacions finals que figuren en aquest document i, que ens han permès donar 

cos a l‟apartat de disseny del PCJ s‟ha tingut en compte també qui ha d‟assumir el 

lideratge de cadascuna d‟elles. 

 

Línies /objectius 

estratègiques 

Línies 
d’intervenció 
/programes 

Projectes/ 
Accions 

Priorització 
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Un exemple d‟això pot ser l‟àmbit de mobilitat intermunicipal a la comarca. Aquest, 

malgrat figurar com a una de les orientacions d‟intervenció prioritàries i que afecta a 

diversos eixos (educació, treball, etc.) està clar que el lideratge no ha de ser assumit 

des del Servei de joventut ni per àmbit competencial ni per recursos possibles. 

 

Les orientacions que s‟acabaran desplegant com a programes seran aquelles que  en 

alguns dels seus programes el lideratge sigui assumit des de l‟àrea de joventut; tot i que 

en aquestes també s‟inclouran aquelles que siguin d‟àmbit comarcal independentment 

de quina institució les lideri i, independentment de si el servei comarcal de joventut del 

Consell Comarcal s‟hi vincula o no. 

Aquelles orientacions en les quals des del Servei comarcal de joventut no s‟hi dugui a 

terme cap projecte específic s‟anomenaran a la graella general que es trobarà a l‟inici 

del punt 6 però no es desenvoluparan com a tals.  

 

També cal fer esment que, desplegarem aquelles línies d‟intervenció que hagin estat 

prioritzades de nivell alt. 
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4.2. Priorització  

4.2.1. Sobre la joventut 

 

Seguint l‟apartat de síntesi dels diversos camps analitzats en la diagnosi ens ha permès la 

possibilitat de ser tractats com a línies d‟intervenció. 

 

En l‟apartat d‟ Educació  

Possibles línies d‟intervenció:  

 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-EDUCACIÓ/ FORMACIÓ- 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

LIDERATGE 

JOVENTUT 

Part de les persones joves s‟han de desplaçar 

per estudiar 
Alta NO 

Necessitat de millorar l‟acompanyament i 

l‟assessorament en matèria educativa 
Alta SI 

Promoure nous cursos formatius per millorar 

les oportunitats i per  retenir la població jove a 

la comarca 

Mitjana NO 

 

En l‟apartat d‟ Ocupació 

Possibles línies d‟intervenció:  

 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-TREBALL- 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

LIDERATGE 

JOVENTUT 

Part dels joves s‟han de desplaçar per temes 

del mercat de treball 
Mitjana NO 

Millorar la col·laboració entre les àrees de 

joventut i les de promoció laboral 
Alta SI 

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 

Mitjana NO 

Tenir en compte les diferents necessitats pel 

gruix de població jove respecte els més 

necessitats 

Alta SI 

Acompanyar els cursos formatius amb 

programes d‟inserció laboral 
Alta NO 

Polítiques que facilitin la transició escola-

treball 
Mitjana SI 

Cal treballar l‟autonomia dels joves a l‟hora de 

poder buscar feina  
Alta SI 

Apostar per Clubs de la feina i línies de micro-

crèdit per a joves emprenedors 
Alta NO 

Dificultats per a trobar les primeres feines i 

aconseguir experiència professional 
Alta SI 
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En l‟apartat de d‟Habitatge  

Possibles línies d‟intervenció:  

 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-HABITATGE- 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

LIDERATGE 

JOVENTUT 

Els municipis tenen constància d‟habitatges 

buits que no es posen en el mercat de lloguer,  

i que en molts casos es degraden. No es té la 

xifra exacta del número d‟habitatges buits a la 

comarca 

Alta NO 

Existència de noves realitats habitacionals, 

com l‟obligació de compartir pis per 

impossibilitat de poder disposar d‟un habitatge 

propi 

Mitjana NO 

Millorar les polítiques de lloguer jove Alta NO 

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  

Alta NO 

 

En l‟apartat de Salut 

Possibles línies d‟intervenció:  

 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-SALUT- 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

LIDERATGE 

JOVENTUT 

Desconeixement per part dels joves d'on 

poder-se informar físicament dels temes 

relacionats amb la salut 

Alta SI 

Recursos centrats en la prevenció de riscos, 

cal potenciar també els recursos en la 

intervenció  

Alta NO 

Cal millorar la coordinació amb els tècnics de 

salut  
Alta SI 

Dificultat per contactar amb públic major 

d‟edat: cal buscar punts de contacte amb els 

joves fora dels instituts.  

Alta SI 

Cal evitar un possible relaxament o 

funcionament per inèrcia en matèria de salut. 

Cal una revisió d‟algunes polítiques 

Alta SI 

 

En l‟apartat de Participació i comunicació  

Possibles línies d‟intervenció:  

 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ - 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

LIDERATGE 

JOVENTUT 

Cal incloure les entitats i els col·lectius no 

inscrits formalment com a interlocutors entre 

joves i administració 

Alta SI 

Cal repensar la funció dels consells de joves 

com a eina formal de comunicació i decisió 

entre administració i joves 

Mitjana SI 

Falta d‟organismes institucionalitzats de 

participació que els permeti decidir temes que 
Alta SI 
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afectin els joves  

Possible coordinació entre diferents municipis 

a nivell comarcal en matèria de voluntariat  
Mitjana SI 

Cal potenciar el treball per projectes també 

amb els joves 
Mitana SI 

Cal aprofitar la bona relació entre les àrees de 

joventut com a punt d‟entrada de 

l‟administració amb els joves 

Alta SI 

Revisar l‟ús de xarxes socials i altres eines 

com a manera per comunicar-se amb els 

joves 

Alta SI 

“Explotar” el voluntariat com a mecanisme de 

participació 
Alta SI 

 

En l‟apartat de Cultura i oci 

Possibles línies d‟intervenció:  
 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-CULTURA I OCI - 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

LIDERATGE 

JOVENTUT 

Teixit associatiu important per facilitar la 

vinculació dels joves amb altres col·lectius de 

gent  

Mitjana SI 

Activitats culturals compartides a nivell 

comarcal, bon mecanisme perquè la població 

jove de diferents municipis es relacioni  

Mitjana SI 

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 

Mitjana NO 

 

En l‟apartat de Cohesió social 

Possibles línies d‟intervenció:  
 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-COHESIÓ SOCIAL - 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

LIDERATGE 

JOVENTUT 

Importància del treball iniciat en perspectiva 

de gènere 
Alta SI 

Estudiar els casos de falta de recursos a 

l‟hora de realitzar segons quines activitats 

integradores, com l‟esport 

Alta NO 

Tenir en compte la desigualtat de gènere 

observada a l‟hora de planificar activitats 
Alta SI 

Treballar l‟incivisme i fomentar el respecte cap 

als béns comuns  
Mitjana SI 
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4.2.2. Sobre les polítiques de joventut  

 

Incloem aquells aspectes que afecten a les polítiques de joventut tant les comarcals 

com les municipals. 

 

En la Taula política tècnica que es va dur a terme el passat dia 14 d‟octubre , dins del 

Consell Comarcal, es va prendre la decisió de prioritzar les següents línies:  

 

En l‟apartat del Consell Comarcal del Bages  

Possibles línies d‟intervenció:  

 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-CONSELL COMARCAL DEL BAGES - 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

Necessitat d‟inclusió d‟accions específiques en joventut en les 

diferents àrees del Consell Comarcal 
Alta 

Millorar el treball en xarxa entre l‟àrea de joventut i altres àrees 

del mateix Consell comarcal  
Alta 

Falta de dades i informació específica del jovent en alguns 

àmbits que ajudin a prendre decisions estratègiques 
Alta 

Necessitat de revisió i actualització d‟algunes polítiques 

pensades per a un altre context 
Alta 

Necessitat de normalització de la relació de l'Oficina Jove del 

Bages, l‟Ajuntament de Manresa, la Generalitat i el Consell 

Comarcal 

Alta 

Estudiar la creació d‟una marca compartida de les polítiques de 

joventut del Bages 
Mitjana 

Oferir material que puguin utilitzar les àrees de joventut dels 

diferents ajuntaments  
Alta 

Promocionar la formació continua als polítics de joventut de la 

comarca 
Mitjana 

Posar a disposició dels tècnics d‟aquelles eines i mecanismes 

que millorin la relació entre administració i joves 
Alta 

Estendre en altres àrees del Consell Comarcal la bona relació 

entre l‟àrea de joventut i ajuntaments de la comarca 
Alta 

Millorar el coneixement de les polítiques de joventut iniciades 

pel Consell Comarcal als regidors/regidores de la comarca 
Alta 

Aprofundir en les polítiques de tècnics i recursos compartits 

entre diferents ajuntaments petits 
Alta 

Apostar per la mancomunió de serveis entre ajuntaments Alta 

Ampliar i formalitzar les eines de planificació estratègica 

comarcal 
Alta 

 

En l‟apartat de L‟Equip tècnic de joventut 

Possibles línies d‟intervenció:  

 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-CONSELL COMARCAL DEL BAGES - 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

Cal buscar mecanismes de coordinació online entre 

professionals 
Alta 
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Treballar per projectes Alta 

Desajust entre les prioritats del personal tècnic i del personal 

polític 
Mitjana 

Falta de recursos humans per a fer front d‟una manera correcta 

a les polítiques de joventut  
Alta 

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

mateixos ajuntaments  
Alta 

Municipis sense tècnics de joventut, falta de referents per als 

joves i impossibilitat de poder tenir personal professional de 

contacte 

Alta 

 

En l‟apartat d‟ Ajuntaments 

Possibles línies d‟intervenció:  

 

LÍNIA D‟INTERVENCIÓ 

-AJUNTAMENT  - 

PRIORITZACIÓ 

CONSENSUADA 

POLÍTICO- TÈCNICA 

Confiança política i certa dependència dels equips tècnics en 

temes de joventut 
Alta 

Problemàtica en aquells municipis petits sense tècnic compartit 

de joventut 
Alta 

Falten espais oficials de coordinació entre els responsables 

polítics de joventut 
Alta 

Demanda de més formació per a càrrecs electes en matèria de 

joventut 
Alta 

Les polítiques mancomunades també han d‟anar 

acompanyades de recursos per poder-les fer efectives  
Alta 

Ampliar la coordinació existent a joventut en altres temàtiques 

que també afecten a joventut 
Alta 

Necessitat de recuperar més dinamitzadors/es de carrer Alta 
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5. Les línies estràtegiques 
 
En aquest apartat inclourem aquelles gran línies o aspectes que fonamentaran les 

nostres accions i actuacions durant aquests 4 anys venidors.   

 

5.1. Missió, visió i valors   

 

Per tal de concretar la Missió, Visió i Valors es va utilitzar la dinàmica del laboratori 

participat en la qual hi van participar activament el Conseller comarcal de joventut, el 

cap tècnic de l‟àrea d‟ensenyament, cultura i joventut, la referent d‟ocupació juvenil, la 

dinamitzadora juvenil compartida i la tècnica de joventut del Servei Comarcal de joventut.  

Aquesta es va dur a terme el 16 d‟octubre a la mateixa seu del Consell Comarcal del 

Bages. 

 

5.1.1. Missió  

El Servei comarcal de joventut té dues missions principals : 

 

Per una banda té la funció d‟acompanyar i oferir recursos d‟utilitat per als ajuntaments 

de la comarca del Bages en matèria de polítiques de joventut, donant resposta a les 

necessitats d‟aquests i, sempre tenint en compte les seves idiosincràsies.  

Així doncs el Servei Comarcal de joventut té la finalitat de vehicular les polítiques de 

joventut de la comarca del Bages per tal de garantir que aquestes s‟executen en 

cadascun dels municipis de la comarca independentment de la seva estructura i realitat. 

 

Per altre banda  té la funció d‟acompanyar a les persones joves de la comarca al llarg 

de la seva etapa vital, en aquells aspectes que l‟àmbit municipal no pot donar resposta, 

per tal de garantir que puguin construir, en igualtat de condicions, el seu projecte de 

vida tant individual com col·lectiu.  

 

5.1.2. Visió  

El Servei Comarcal de Joventut vol esdevenir un referent per a tots els municipis i 

alhora per a totes les persones joves de la comarca mitjançant una xarxa de 

polítiques públiques que complementi i interconnecti els municipis, tenint en compte 

també el paper de l‟Oficina Jove del Bages i garantint un paper actiu dels municipis, 

establint un full de ruta, en l‟àmbit de joventut que permeti la igualtat d‟oportunitats per 

a tots i totes les joves de la comarca. 
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5.1.3. Valors 

 

El conjunt de principis compartits que regeixen la nostra organització són: 

- La transversalitat i cooperació tant dins la pròpia estructura com en estructures 

alienes; la transversalitat ens permet una mirada global sobre les polítiques de 

joventut. 

- Equitat com a garant de la igualtat d‟oportunitats entre municipis i entre les 

persones joves de la comarca. 

- Qualitat en les polítiques que s‟impulsen les quals entre altres són polítiques de 

proximitat que garanteixen el treball en escala. 

- Transformació tant de les polítiques de joventut com de la realitat juvenil 

impulsant  processos de millora constant i tenint sempre presents el treball en el 

marc de la interseccionalitat . 

- Transparència com a element d‟obertura i de confiança tant de la resta de 

municipis com a la població en general. 



 

DISSENY PCJ del Bages 2020-2024        33 

 

5.2. Eixos estratègics del PCJ 

 

Els eixos estratègics bàsics del PCJ, tenint en compte les conclusions i orientacions 

extretes de la diagnosi així com la missió, la visió i els valors del Servei Comarcal de 

Joventut, seran dos: 

 

 

 

Dins l‟eix 1 incloem els àmbits que afecten, de forma directa a l‟emancipació de la 

població jove de la comarca del Bages, i que estan inclosos com a tals dins del PNJCAT 

i, que es lideren o co-lideren des del Servei Comarcal de Joventut. 

 

Tal i com es pot veure en la gràfica treballarem l‟àmbit anomenat en el PNJAC de 

Cohesió social com a eix transversal de tot el pla.  

En el Pla relacionem cohesió social amb interseccionalitat ja que tal i com es recull en 

diversos documents, entenem que: “la posició de les persones és el resultat del 

creuament dels diferents eixos de desigualtat. De fet, la intersecció de diferents eixos 

genera noves situacions de discriminació i desigualtat que van més enllà de la simple 

suma d’aquests. Per això, és necessari atendre aquesta complexitat a l’hora de 

desenvolupar polítiques més inclusives”. Així doncs l‟àmbit de desigualtat tindrà un pes 

específic dins la resta d‟àmbits: educació, treball, salut i participació; els quals seran 

tractats com a àmbits específics amb programes i projectes de desenvolupament 

d‟aquests. 

 

Aquests són: 

 

Pel què fa als àmbits de cultura/oci i el d‟habitatge no els inclourem com a programes 

directes i específics de joventut; per tant no elaborarem fitxes explicatives d‟aquests; ja 

que són àmbits que o bé en tot el seu conjunt han estat valorats com de priorització 

mitjana ( el cas de cultura) o bé que s‟escapen a les competències i possibilitats 

pressupostàries de l‟àrea de joventut (cas d‟habitatge). 

Àmbit 
Interseccionalitat 
(cohesió social) 

Àmbit 
Educació/formació  

Àmbit 
Ocupació 

Àmbit 
Salut 

Àmbit 
Participació  

Eix 1.-  Sobre la Joventut 
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Malgrat això, en la graella general de programes i projectes, i per tal de visualitzar allò 

que es duu a terme a la comarca, inclourem aquelles accions/serveis que es treballen 

per part de diversos agents. 

Cal dir també que en aquests dos àmbits esmentats des de les àrees de joventut ens hi 

vinculem en el moment de donar a conèixer les iniciatives existents (ex: difusió de la 

graella del Platea Jove), o bé en el moment d‟acostar els usuaris als projectes o serveis.  

  

Un altre dels àmbits que figura a la diagnosi i a la seva priorització és el de la mobilitat 

comarcal. Aquest, com el cas de l‟habitatge, s‟escapa a la intervenció de l‟àmbit de 

joventut i, el seu abordatge  s‟hauria de dur a terme des d‟una vessant interinstitucional. 

Aquest és un tema tractat habitualment des de l‟Assemblea d‟alcaldes del Bages.   

Tal i com vam recollir en l‟apartat de la diagnosi hi ha dues reclamacions  i /o 

necessitats detectades per part de la població jove:  

 Adaptar els horaris del transport regular dels municipis de la comarca fins a la 

capital de Manresa als horaris escolars  

 Disposar de serveis de transport nocturn des de Manresa a municipis del Bages 

en dates assenyalades de Festes populars o bé línies circulars que permetin 

l‟acostament de joves de diversos municipis a Festes. 

 

 

 

 

Dins d‟aquest eix incloem vers als Ajuntaments un únic àmbit que dona sentit a la nostra 

acció:   

Àmbit 

Suport a les polítiques municipals de  joventut 

 

Pel què fa al a les polítiques de joventut dins del Consell Comarcal treballarem sota el 

següent àmbit: 

  

Àmbit 

Impuls de les polítiques de joventut 

 

 

 

 

 

Eix  2.- Sobre les polítiques de joventut 
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5.3. Objectius Estratègics 

 

Els objectius estratègics que ens plantegem per tal de treballar al llarg d‟aquests 

propers 4 anys són: 

EIX1: Sobre la Joventut 

 

 

Àmbit Necessitat Objectiu Estratègic 

Educació/formació 

Necessitat de millorar 

l‟acompanyament i 

l‟assessorament en matèria 

educativa 

Fomentar l‟orientació acadèmico-

formativa de la població juvenil de la 

comarca del Bages 

Àmbit Necessitat Objectiu Estratègic 

Ocupació 

 

Col·laboració entre les àrees de 

joventut i les de promoció laboral 

Impulsar una xarxa comarcal de 

foment de la inserció juvenil  

Tenir en compte les diferents 

necessitats pel gruix de població 

jove respecte els més necessitats 

Afavorir la millora laboral de la 

població juvenil de la comarca del 

Bages amb especial mirada per la 

població amb més dificultats 

Polítiques que facilitin la transició 

escola-treball 

Impulsar una xarxa comarcal de 

foment de la inserció juvenil 

Cal treballar l‟autonomia dels 

joves a l‟hora de poder buscar 

feina  

Fomentar la capacitació 

formativo/ocupacional de la població 

jove de la comarca del Bages per tal 

de contribuir a una millor autonomia 

a l‟hora de cercar (amb espacial 

mirada) les primeres feines 

Dificultats per a trobar les 

primeres feines i aconseguir 

experiència professional 

Disminuir les dificultats de la primera 

inserció laboral entre la població 

juvenil de la comarca del Bages 

Àmbit Necessitat Objectiu Estratègic 

Salut 

 

Desconeixement per part dels 

joves d'on poder-se informar 

físicament dels temes relacionats 

amb la salut 

Impulsar una xarxa comarcal 

d‟agents de salut 

Recursos centrats en la prevenció 

de riscos, cal potenciar també els 

recursos en la intervenció  

Fomentar la creació de recursos 

d‟intervenció en matèria de salut 

Millora de la  coordinació amb els 

tècnics de salut  

Impulsar una xarxa comarcal 

d‟agents de salut 

Dificultat per contactar amb públic 

major d‟edat: cal buscar punts de 

contacte amb els joves fora dels 

instituts.  

Reduir les conductes de risc que es 

duen a terme en els espais d‟oci 

nocturn així com aquelles que es 

duen a terme en altres espais de 

trobada (equipaments juvenils,...)  

Possible relaxament o 

funcionament per inèrcia en 

matèria de salut. Cal una revisió 

d‟algunes polítiques 

Fomentar les conductes saludables 

entre la població juvenil de la 

comarca del Bages 
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EIX 2: Sobre les polítiques de joventut  

Àmbit Necessitat Objectiu Estratègic 

Participació 

 

 

Cal incloure les entitats i els 

col·lectius no inscrits formalment 

com a interlocutors entre joves i 

administració 

Apropar l‟administració a la població 

juvenil 

Falta d‟organismes 

institucionalitzats de participació 

que els permeti decidir temes que 

afectin els joves  

Fomentar la participació de la 

població juvenil en aquells àmbits 

que influeixen en la seva 

emancipació tenint en compte les 

noves formes de participació 

existents 

Cal aprofitar la bona relació entre 

les àrees de joventut com a punt 

d‟entrada de l‟administració amb 

els joves 

Fomentar la participació de la 

població juvenil en aquells àmbits 

que influeixen en la seva 

emancipació tenint en compte les 

noves formes de participació 

existents 

Ús de xarxes socials i altres eines 

com a manera per comunicar-se 

amb els joves 

Capacitar a la població juvenil per 

afavorir la seva participació en 

aquells àmbits que ells/elles creguin 

d‟interès 

“Explotar” el voluntariat com a 

mecanisme de participació 

Apropar l‟administració a la població 

juvenil 

Àmbit Necessitat Objectiu Estratègic 

Interseccionalitat 

(cohesió social) 

Casos de falta de recursos a 

l‟hora de realitzar segons quines 

activitats integradores, com 

l‟esport. Col·lectius de joves en 

situació d‟alta vulnerabilitat. 

Garantir la mirada interseccional en 

tots el programes i projectes que es 

duguin a terme en matèria de 

joventut a la comarca del Bages  

Desigualtat de gènere observada 

a l‟hora de planificar activitats 

Reduir les discriminacions i 

desigualtats per raó de gènere 

desenvolupant polítiques més 

inclusives 

Incivisme vers el bé comú 
Fomentar el bon ús de l‟equipament 

públic 

Àmbit Necessitat Objectiu Estratègic 

Suport a les polítiques 

municipals de joventut 

 

Falta de dades i informació 

específica del jovent en alguns 

àmbits que ajudin a prendre 

decisions estratègiques 

Incrementar la qualitat de les 

polítiques de joventut tant comarcals 

com municipals 

Apostar per la mancomunió de 

serveis entre ajuntaments 

Oferir suport en matèria de polítiques 

de joventut, de forma prioritària, en 

els municipis de menys de 500 

habitants 

Oferir material que puguin utilitzar 

les àrees de joventut dels 

diferents ajuntaments  

Incrementar la qualitat de les 

polítiques de joventut tant comarcals 

com municipals 

Posar a disposició dels tècnics 

d‟aquelles eines i mecanismes 

Incrementar la qualitat de les 

polítiques de joventut tant comarcals 
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que millorin la relació entre 

administració i joves 

com municipals 

Aprofundir en les polítiques i 

recursos compartits entre 

diferents ajuntaments petits 

Oferir suport en matèria de polítiques 

de joventut, de forma prioritària, en 

els municipis de menys de 500 

habitants 

Ampliar i formalitzar les eines de 

planificació estratègica comarcal 

Incrementar la qualitat de les 

polítiques de joventut tant comarcals 

com municipals 

Promocionar la formació continua 

als polítics i tècnics de joventut de 

la comarca 

Impulsar la formació dels 

professionals de joventut de la 

comarca del Bages  

Impulsar la formació dels regidors i 

regidores de joventut de la comarca 

del Bages 

Àmbit Necessitat Objectiu Estratègic 

 

Impuls de les 

polítiques de joventut  

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 

Necessitat de revisió i 

actualització d‟algunes polítiques 

pensades per a un altre context 

Millorar les polítiques de joventut que 

es duen a terme des del CCB 

actualitzant-les tenint en compte la 

realitat actual 

Necessitat de normalització de la 

relació de l'Oficina Jove del 

Bages, l‟Ajuntament de Manresa, 

la Generalitat i el Consell 

Comarcal 

Fomentar la coordinació del Servei 

Comarcal de joventut amb l‟Oficina 

Jove del Bages com a ens 

d‟intervenció comarcal de les 

polítiques de joventut; generant així 

una marca compartida que aglutini 

als projectes comarcals d‟intervenció 

juvenil. 
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6. Línies d’intervenció  
 

Aquest apartat ens ha de permetre construir una teoria lògica en relació als objectius 

estratègics i per tant a les causes que es relacionen amb les problemàtiques que 

s‟identifiquen en l‟apartat de la diagnosi.   

 

Com en els apartats anteriors seguirem el mateix esquema emmarcant les línies 

d‟intervenció en dos eixos diferenciats: 

 

EIX 1: Sobre la Joventut 

EIX 2: Sobre les polítiques de joventut  

 

En l‟eix sobre la joventut  treballarem en els 4 àmbits específics diferenciats:  

 Educació/formació 

 Ocupació 

 Salut  

 Participació 

 i, l‟àmbit transversal anomenat d‟Interseccionalitat. 

 

En l‟eix sobre polítiques de joventut treballarem en  els 2 àmbits específics 

anomenats anteriorment:  

 

 Suport a les polítiques municipals de joventut (programes adreçats als 

ajuntaments i municipis de la comarca)  

 

En aquest apartat incloem un dels projectes adreçats a municipis de menys de 500 

habitants; ens referim a: Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Marganell, Mura, 

Talamanca i Gaià   

 

 Impuls a les polítiques de joventut (programes interns del Consell Comarcal) 

 

En la taula general que introduïm tot seguit incloem per una banda tots els 

programes/projectes que es volen desenvolupar durant la vigència del pla i, també 

aquells que es volen visualitzar com a programes que es duen a terme a la comarca 

però no liderats des del Consell Comarcal ni des de cap àrea de joventut dels municipis 

que conformen la comarca però que no seran desenvolupats tal i com ja hem comentat 

anteriorment.
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EIXOS ÀMBITS OBJECTIUS ESTRATÈGICS PROGRAMES PROJECTES 

S
o

b
re

 l
a
 J

o
v
e

n
tu

t 

Educació 
/formació 

Fomentar l‟orientació acadèmico-formativa de la població juvenil de la 
comarca del Bages  

ORIENTACIÓ – LA TEVA TRIA 

Fira de l‟Estudiant 

Assessoria d‟educació
2
 

Referent Ocupació Juvenil 

Ocupació 

Afavorir la millora laboral de la població juvenil de la comarca del Bages 
amb especial mirada per a la població amb més dificultats 

DE CAMÍ CAP AL MÓN LABORAL 

Fira de l‟Estudiant 

Referent Ocupació Juvenil 

Fomentar la capacitació formativo-ocupacional  de la població jove de la 
comarca del Bages per tal de contribuir a una millor autonomia a l‟hora de 
cercar (amb especial mirada cap als col·lectius vulnerables) les primeres 
feines. 

Projecte Singulars
3
 

CNO 

Disminuir les dificultats de la primera inserció laboral entre la  població 
juvenil de la comarca del Bages 

Mobilitat internacional/ Assessoria mobilitat (OJB) 

Impulsar una xarxa comarcal de foment de la inserció laboral de les 
persones joves 

FEM XARXA- SOM OCUPACIÓ 

Taula de la formació del Bages 

Referent Ocupació Juvenil 

Fira de l’Ocupació 

Fomentar la capacitació formativo-ocupacional  de la població jove de la 
comarca del Bages per tal de contribuir a una millor autonomia a l‟hora de 
cercar (amb especial mirada cap als col·lectius vulnerables) les primeres 
feines. 

EMPRENEDORIA 

CEDEM 

Ateneu Cooperatiu  

Referent Ocupació Juvenil 

Salut 

Impulsar una xarxa comarcal d‟agents de salut 

L‟OCI SALUDABLE 

Àngels de nit  

Reduir les conductes de risc que es duen a terme en els espais d‟oci 
nocturn així com aquelles que es duen a terme en altres espais de 
trobada (equipaments juvenils,...) Protocol de prevenció de violències masclistes en espais d‟oci 

Fomentar les conductes saludables entre la població juvenil de la 
comarca del Bages 

Fomentar la creació de recursos d‟intervenció en matèria de salut 

CAP A UN CONSUM RESPONSABLE 

Protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa pel 
consum o tinença il·lícit de  substàncies estupefaents entre els 
joves de 14 a 17 anys 

Impulsar una xarxa comarcal d‟agents de salut 
Assessoria de drogues i pantalles 

Fomentar les conductes saludables entre la població juvenil de la 
comarca del Bages 

SEXUALITAT I AFECTIVITAT Tarda Jove 

Fomentar les conductes saludables entre la població juvenil de la 
comarca del Bages 

FOMENT DE LA SALUT 

Blokus (Salut mental) 

CAS- CSMIJ 

Salut i escola 

Participació 

Fomentar la participació de la població juvenil en aquells àmbits que 
influeixen en la seva emancipació tenint en compte les noves formes de 
participació PARTICIPACIÓ 

Trobada de delegats i delegades de l‟ensenyament secundari  

Capacitar a la població juvenil per afavorir la seva participació en aquells 
àmbits que ells/elles creguin d‟interès 

Mobilitat internacional/ Assessoria mobilitat (OJB) 

                                                

2 Marquem en rosa (el fons de la casella) aquells programes i projectes el lideratge ni l‟execució  dels quals recau en l‟àrea de joventut  del Consell Comarcal  però que si recau en serveis de joventut (principalment Oficina Jove del Bages) 

3 Marquen en lletra blava aquells projectes que no es lideren des de joventut (ni CCB ni municipis) però que des dels serveis de joventut (municipals i comarcals i col·laborem ja sigui mitjançant la informació, ja sigui assumint-ne alguna part. 
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Apropar l‟administració a la població juvenil 

Trobades IRIS  

Espais de participació  

Assessoria d‟entitats 

Cultura i Oci  Foment de la cultura Platea Jove  

Habitatge  Foment d’habitatge per joves 

Habitatge Cooperatiu i masoveria Urbana 

Suport al lloguer d’habitatge (Borsa de mediació per al 
Lloguer assequible). 

S
o

b
re

 l
e

s
 p

o
lí

ti
q

u
e
s

 d
e
 j

o
v

e
n

tu
t 

Polítiques de 
joventut dels 
municipis  

Incrementar la qualitat de les polítiques municipals de joventut tant 
comarcals com municipals 

Suport a les polítiques municipals de joventut 

Forma‟t al Territori 

Oferir suport en matèria de polítiques de joventut, de forma prioritària, en 
els municipis de menys de 500 habitants 

Oficina Jove del Bages 

Impulsar la formació dels professionals  i càrrecs electes de joventut de la 
comarca del Bages 

Professional  de joventut compartit  

Plans sectorials/Protocols comarcals d‟acció  

Projectes  i recursos conjunts 

Referent Ocupació Juvenil 

POBLETS (municipis menors de 500 habitants) 

Polítiques de 
joventut (CCB)  

Millorar el treball en xarxa entre l‟àrea de joventut i altres àrees del 
Consell Comarcal del Bages 

Impuls a les polítiques de joventut 

Pla Comarcal de Joventut  

Millorar les polítiques de joventut que es duen a terme en el CCB 
actualitzant-les tenint en compte la realitat actual 

Delegació de competències  
Fomentar la coordinació del Servei Comarcal de joventut amb l‟Oficina 
Jove del Bages com a ens d‟intervenció comarcal de les polítiques de 
joventut; generant així una marca compartida que aglutini als projectes 
comarcals d‟intervenció juvenil. 
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6.1. Sobre la Joventut – Àmbit educació/ formació  

 

Programa 6.1.1. ORIENTACIÓ – LA TEVA TRIA  

 
Descripció de la necessitat 

Si bé és cert que l‟orientació és un dels pilars de l‟educació secundària; també ho és que a dia 

d‟avui, no tots els centres de secundaria tenen 100% integrada l‟orientació dins del seu 

Currículum educatiu. Per altra banda hi ha un col·lectiu dels joves (un 15/20%) que a partir dels 

16 anys s‟aparten dels centres de secundaria realitzant un abandonament prematur dels estudis. 

Aquest és un programa quadriennal que vol donar resposta a la necessitat d‟orientació 

acadèmica- laboral als i les joves de la comarca del Bages. 

Mitjançant aquest programa es vol, des de les àrees de joventut, complementar la tasca dels 

centres en aquest camí i, oferir un espai de suport a aquelles persones joves que han abandonat 

prematurament els estudis i, que per tant no disposen de cap figura que els orienti en aquest 

àmbit. 

Per tal de dur a terme una orientació el més individualitzada possible cal tenir en compte les 

realitats (formatives, social econòmiques, ...) i necessitats de cadascuna de les persones joves.  

Aquesta mirada ens permetrà reduir en la mesura del possible les desigualtats que hi puguin 

haver.  

Per altra banda també cal tenir present que només amb la participació directa de tots els agents 

implicats en aquesta àrea podrem dur a terme una bona orientació; podent generar així uns 

itineraris acadèmica-formatius el més ajustat possible a les necessitats i voluntats de cadascuna 

de les persones joves. 

 

Objectius estratègics 

1. Fomentar l‟orientació acadèmica-formativa de la població juvenil de la comarca del Bages 

 

Projectes 

 

Fira de l’Estudiant 

La Fira és un projecte amb més de 25 anys d‟història a la Comarca del Bages.  

A partir de l‟any 2018 i, després d‟un període intens de reflexió, la Fira va prendre com a eix 

central, evidenciant-ho en la seva estructura, l‟orientació de l‟alumnat. Fins aquest moment la 

Fira s‟orientava de forma evident cap als centres i a la necessitat que aquests expressaven de 

visualització de l‟oferta que disposaven. 

El canvi de paradigma no ha estat fàcil d‟assumir per a tothom i s‟ha hagut de fer, i se segueix 

fent, molta pedagogia a diferents nivells. 

Així doncs des de l‟any passat la Fira s‟organitza per itineraris formatius.  
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Cal dir que la Fira és un dels projectes on el treball en xarxa és més evident ja que en la seva 

organització s‟hi relacionen: Ajuntament de Manresa (universitats i educació), Consell Comarcal 

del Bages (Joventut), Oficina Jove del Bages, representants dels Centres d‟ensenyament 

secundari tant públics com privats, Serveis Territorials d‟ensenyament (EAP, CRP, FP), 

representant de les assistents socials de les AMPAS i, representants de les Referents 

d‟Ocupació Juvenil de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès. 

A part dels agents que acabem de comentar i, que formen part de la comissió organitzadora, en 

la Fira també hi col·laboren el Consell Comarcal del Solsonès (joventut), el Consell Comarcal del 

Berguedà (joventut), Consell Comarcal del Moianès (educació), Els centres d‟ensenyament 

secundari (públics i privats) les Universitats U-Manresa, EPSEM i UOC; professionals de joventut 

de la comarca del Bages,... 

 

La Fira té una durada de 4 dies durant els quals hi passen més de 3700 persones. 

 

El públic objectiu són les persones cursant de 4art d‟ESO (malgrat cada cop més els centres 

aposten per a acotar la visita a la Fira dels cursant de 3er d‟ESO) i als primers de Batxillerat als 

quals se‟ls organitza una visita especifica que pretén donar resposta a les necessitats concretes 

del moment. La Fira també centra un dels seus dies (dissabte matí) a oferir una visita per a 

famílies; entenent que en aquest entorn també es fa una gran tasca orientadora i/o 

acompanyadora i facilitadora de presa de decisions.  

 

L‟Oficina Jove del Bages, en el marc de la Fira, té un paper especial de foment i impuls dels 

estudis artístics com a itineraris formatius i laborals. Així doncs, mentre dura la Fira l‟Oficina Jove 

acull una exposició d‟alguna modalitat artística i organitza una xerrada adreçada de forma 

prioritària a aquells centres que ofereixen el Batxillerat artístic, així com a les escoles d‟arts de 

les comarques participants. 

 

La Fira també treballa una mirada específica cap als col·lectius de joves en situació de 

vulnerabilitat oferint una visita acompanyada per una persona Referent d‟Ocupació Juvenil i per 

una persona que pugui assumir tasques de traducció si aquesta es creu necessària.  

 

Pel què fa al treball en perspectiva de gènere; es té en compte en tots els elements comunicatius 

de la Fira: cartell, tríptics, web, xarxes socials, premsa... així com en cadascun dels itineraris 

posant especial atenció en aquells itineraris que històricament estan més relacionats en el 

gènere masculí. 

www.firaestudiant.cat 

Cal treballar per tal que la informació de la Fira arribi a tots els municipis de les comarques 

implicades independentment de si aquests disposen de centre d‟ensenyament secundari o no. 

 

 

 

http://www.firaestudiant.cat/
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Assessoria d’educació 

(Oficina Jove del Bages); aquesta és una assessoria que s‟ofereix des de l‟Oficina Jove del 

Bages. Està oberta a tota la població juvenil de la comarca així com a famílies i a centres de 

secundaria.  

Mitjançant aquesta assessoria s‟acompanya en el dibuix personalitzat dels itineraris acadèmica-

formatius. 

 

Referent Ocupació Juvenil (ROJ) 

Aquestes són unes figures professionals (a la comarca del Bages en disposem de dues), 

finançades quasi en la seva totalitat pel SOC que donen continuïtat a les impulsores de Garantia 

juvenil.  

En aquests moments ja fa un any que les ROJ s‟han desplegat al territori amb uns encàrrecs 

més o menys concrets. Ens referim amb això que si bé en un inici l‟encàrrec s‟adreçava a donar 

resposta a l‟alumnat que s‟escapava del sistema educatiu a partir dels 16 anys i, a establir xarxa 

entre tots els agents (municipals i comarcals) per tal de garantir un bon acompanyament 

d‟inserció laboral i/o de retorn al sistema educatiu; un cop iniciada la tasca es va re formular, en 

part, el projecte, per tal que aquestes figures també oferissin un suport concret en la definició 

tutoritzada dels itineraris formatius/ocupacionals del col•lectiu de joves migrats sols (JOMIS), que 

a la comarca del Bages supera els 150 joves.   

 

En aquests moments les ROJ, i tenint garantida la seva continuïtat el 2020 i el 2021 i, amb la 

incorporació de professionals específics que donen resposta (a partir del 2020) al col•lectiu de 

JOMIS, es planteja com un professional més en l‟equip de joventut de la comarca que facilita el 

treball en l‟orientació formativa, ocupacional i laboral i que estableix relacions formalitzades amb 

la resta d‟agents que es relacionen amb aquest àmbit: educació, promoció econòmica, insertores 

laborals,... i, en alguns dels casos salut.     

 

Transport 

Incloem l’apartat de transport principalment parlant del transport que es relaciona amb 

l’ensenyament post obligatori,  malgrat no tenir possibilitat d’actuar-hi directament des de joventut.  

La mobilitat dins la comarca és un dels pilars d’acció del Consell Comarcal i de la comarca en 

general sobre el qual es vol incidir i s’està incidint des de fa temps.  

Cal veure si s’acaba concretant alguna acció específica i com aquesta pot incidir directament 

amb la població jove. 

 

Destinataris 

Els destinataris del programa, tal i com ja hem anat definit en cadascun dels projectes en què es 

concreta, són tant les persones joves, com les seves famílies així com els centres de secundaria.  

En el cas del projecte ROJ també cal fer esmen de professionals d‟ajuntaments i d‟altres 

administracions locals, comarcals i supracomarcals amb els quals s‟estableixen xarxes de 
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col·laboració que permeten un treball més efectiu de cara a la població diana a la què adrecen 

els seus productes finals. 

Per encàrrec directe del SOC i, tenint en compte la realitat comarcal en matèria d‟acolliment de 

joves migrats sols (més de 140 joves a la comarca); les ROJ tindran una mirada específica sobre 

aquest col·lectiu i, establiran els mecanismes indicats i les xarxes convenients per tal de poder-

los oferir itineraris acadèmico-formatius-ocupacionals individualitzats en funció de les seves 

realitats.

 

Temporalització 

Els 3 projectes inclosos dins d‟aquest programa es duen a terme de forma anual. Com hem 

comentat a l‟inici del redactat de la fitxa la Fira és un projecte dels històrics a la comarca i que ha 

anat creixent i reformulant-se al llarg d‟aquests.   

Durant els propers 4 anys no plantegem cap incorporació de nou projecte dins l‟àmbit; Els 

nostres esforços dins d‟aquest àmbit és el manteniment i garantiment del projecte de Referent 

d‟ocupació Juvenil durant aquest període.  

 

Recursos 

Els recursos necessaris per a desenvolupar els projectes inclosos són diversos. Dels tres 

projectes esmentats només dos d‟ells recau el seu lideratge i execució sobre el Servei Comarcal 

de Joventut del Consell Comarcal. El tercer dels projectes recau sobre l‟Oficina Jove del Bages i , 

per tant no el tindrem en compte a l‟hora de complimentar aquest apartat de recursos.  

Així doncs, en el cas de la Fira de l‟Estudiant, parlem de recursos: materials, humans, econòmics 

i infraestructurals. 

- Recursos materials: tot aquell material informàtic, administratiu,... que es requerirà 

durant els 4 dies de Fira i que caldrà tenir-lo a disposició dels estands (uns 30) que 

conformen la Fira. 

- Recursos humans: L‟equip de professionals de la Fira format com hem dit anteriorment 

per unes 100 persones. 

- Recursos econòmics: cada institució implicada a la Fira assumeix part de la despesa 

d‟aquesta. El cost total de la Fira (sense tenir en compte el cost dels professionals 

implicats) és d‟uns 30.000,00€; els quals a part del finançament públic també disposa 

d‟una part de finançament privat que arriba per part d‟empreses del territori. 

- Recursos Infraestructurals: La Fira es duu a terme al Palau Firal de Manresa per tant 

necessita de poder fer ús d‟aquest espai així com de tota la infraestructura necessària 

per a dur-la a terme: estands, pancartes, cadires, taules,... 

En el cas del projecte de Referent d‟ocupació juvenil només tenim en compte els recursos 

humans. El finançament d‟aquesta figura bé ens arriba en gran part del Servei d‟Ocupació de 

Catalunya.     

 

Comunicació 

La comunicació externa: 



 

DISSENY PCJ del Bages 2020-2024        45 

 

Aquest projecte disposa d‟un espai web específic: www.firaestudiant.cat també disposem de 

xarxes tals com instagram, twitter,... 

En el marc de la Fira s‟organitza una roda de premsa una setmana abans de la seva realització 

on es convoca a tota la premsa comarcal. També, i per tal de començar a “escalfar motors” una 

setmana o 15 dies abans d‟aquesta es duu a terme una xerrada d‟algun tema d‟interès relacionat 

amb l‟orientació. 

La coordinadora de Fira també disposa de cartells i plafons que es pengen per tota la ciutat de 

Manresa. 

Per tal que els centres de secundaria en tinguin coneixement se‟ls fa arribar cartellera i díptics 

informatius.   

 

L‟assessoria d‟educació de l‟Oficina Jove del Bages té els seus mecanismes de difusió. Aquests 

són: pel què fa al es xarxes es disposa de web, instagram, twitter i facebook. També fan ús de 

cartellera i díptics específics de les assessories així com, s‟organitzen  xerrades i tallers als 

centres de secundaria on es fa difusió del servei. 

 

Referent d‟Ocupació Juvenil; el projecte de ROJ es difon mitjançant els mecanismes de difusió 

del propi Consell Comarcal i, disposa d‟un Instagram propi a través del qual manté contacte 

directa amb els joves de la comarca. El ROJ també edita material de difusió i organitza tallers i 

xerrades adreçades a joves en els quals també fa difusió del propi servei.     

 

La comunicació que s‟establirà entre els agents implicats serà: 

- Reunions mensuals amb la comissió organitzadora de la Fira i, reunions setmanals amb 

l‟equip de coordinació d‟aquesta. 

- Reunions setmanals amb la Referent d‟Ocupació Juvenil per tal de definir i concretar les 

planificacions de les accions a dur a terme. 

 

Agents que intervenen  

 

Tal i com hem comentat en apartats anteriors la Fira s‟organitza mitjançant una comissió 

coordinadora a nivell tècnic formada per: professionals d‟educació (serveis territorials 

d‟educació); professionals de l‟Ajuntament de Manresa (educació, ocupació, universitats,...); 

professionals dels centres d‟ensenyament secundari (psicopedagogs, orientadors,...); 

professionals de l‟Oficina Jove del Bages; professionals de joventut i ensenyament dels Consells 

Comarcals del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès; representants de la Fundació Lacetania i 

representants dels centres d‟ensenyament secundaris privats.  

Aquesta mateixa coordinadora tècnica té la seva contrapart a nivell institucional. La coordinadora 

institucional formada pels representants polítics de les institucions implicades es convoca a l‟inici 

i al final del projecte. 

En el  moment en què s‟executa la Fira s‟impliquen en aquesta: els professionals de joventut dels 

municipis de la comarca del Bages, les referents d‟ocupació juvenil de les comarques 

http://www.firaestudiant.cat/
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participants, professorat dels centres d‟ensenyament secundari, professionals dels serveis 

educatius d‟educació, professionals de joventut i d‟ocupació dels Consells Comarcals implicats 

en la Fira. Durant els 4 dies de Fira s‟acaben implicant en aquesta un total de més de 100 

professionals.   

 

L‟assessoria d‟educació; es duu a terme dins del marc de l‟Oficina jove i en ella hi participa una 

professional del Servei d‟Informació Juvenil i el propi personal de l‟Oficina Jove. 

 

Pel què fa a la Referent d‟Ocupació Juvenil; en aquest projecte hi intervé la professional que el 

duu a terme així com els professionals de l‟àrea d‟educació, cultura i joventut del Consell 

Comarcal del Bages. 

 

Avaluació 

Pel que fa a l‟avaluació general del programa ens plantegem com a indicador poder dur a terme 

els dos projectes en què el Servei Comarcal de Joventut  n‟és líder o co-lider i, que aquests 

contemplin accions concretes per tal de donar resposta als col·lectius amb menys privilegis 

socials. 

    

Cadascun dels tres projectes comentats disposarà de la seva pròpia metodologia d‟avaluació en 

la qual es tindran en compte tant aquells agents que organitzen l‟activitat com els usuaris que hi 

participen. 

Les metodologies avaluatives de  cadascun d‟ells ens han de permetre disposar d‟eines i 

elements que ens permetin la millora dels projectes i per tant una millor resposta a la necessitat 

que els impulsa. 

En el cas de Fira es fan arribar qüestionaris avaluatius que tenen en compte l‟espai, la durada, 

els materials, els orientadors,...a tots els centres participants com a visitadors de la Fira i d‟un 

qüestionari específic als centres participants com a expositors. 

També s‟incorporen eines dinàmiques i virtuals de valoració de la satisfacció expressada de la 

Fira in situ. Aquesta avaluació s‟adreça als i les joves visitants. 

Un cop finalitzada la Fira la comissió coordinadora també duu a terme una reunió valorativa del 

funcionament general de la Fira i de les propostes de millora.  

 

L‟Assessoria d‟educació també fa ús d‟enquestes de valoració del servei que li permeten veure la 

satisfacció. També utilitza eines quantitatives per tal de valorar el nombre de persones que 

utilitzen l‟assessoria i quins perfils tenen. 

 

La ROJ fa ús d‟una avaluació més quantitativa que qualitativa i, s‟utilitzen eines de recollida que 

ofereix el propi projecte com ara l‟ús de  la plataforma Galileu.   
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6.2.  Sobre la Joventut – Àmbit Treball 

Programa 6.2.1.  DE CAMÍ CAP AL MÓN LABORAL  

 

Descripció de la necessitat 

 

Aquest és un programa a quatre anys vista des del qual es pretén  donar resposta a diverses 

necessitats detectades entre la població jove tals com: dificultats per a trobar les primeres feines,  

baixa autonomia, en algunes persones joves, per tal de ser proactius en la cerca de feina, més 

dificultats en alguns sectors de la població juvenil sobre els quals cal tenir-hi una mirada 

concreta , establir mecanismes formals de col·laboració entre les àrees de joventut i les de 

promoció econòmica per permetin una major permeabilitat en els programes generant així una 

oferta més àmplia de possibilitats. 

Des de l‟àrea de joventut assumim el lideratge en l‟establiment de la xarxa professional així com 

en l‟espai relacional amb els joves si bé cal entendre què el lideratge de gran part dels projectes 

en què es concretarà el programa serà assumit des d‟altres àrees ( majoritàriament des de 

promoció econòmica).  

 

Objectius estratègics 

 

1. Impulsar una xarxa comarcal de foment de la inserció juvenil 

2. Afavorir la millora laboral de la població juvenil de la comarca del Bages amb especial 

mirada per la població amb més dificultats 

3. Fomentar la capacitació formativo/ocupacional de la població jove de la comarca del 

Bages per tal de contribuir a una millor autonomia a l‟hora de cercar les primeres feines. 

4. Disminuir les dificultats de la primera inserció laboral entre la població juvenil de la 

comarca del Bages 

 

Projectes 

 

Dos dels projectes que hem descrit en el programa anterior dins l‟eix d‟educació/formació 

encaixen perfectament en el programa que estem treballant en aquesta graella.  

Així doncs, parlem de:  

 

Fira de l‟Estudiant; La Fira ja és en sí una xarxa d‟agents que es relacionen i vinculen per tal de 

garantir una millor orientació dels i les joves de la comarca. Cert és que en el projecte de Fira es 

prioritza l‟orientació educativa i/o formativa, però en cadascuna de les edicions té més presència 

la vessant ocupacional i/o laboral. 

De fet, la Fira aposta per la coordinació amb la Fira ocupacional del Bages la qual fa tres anys 

que s‟està duent a terme a la ciutat de Manresa organitzada prioritàriament per la Cambra de 

Comerç.  
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Fins a dia d‟avui no s‟ha pogut concretar una coordinació amb els organitzadors de la Fira 

Ocupacional però seguirem treballant per aquest camí ja que aquest és un itinerari natural. 

En la Fira ocupacional s‟hi poden trobar empreses de diversos sectors empresarials que 

ofereixen places laborals per a persones joves amb més o menys formació. Aquest espai és 

doncs un lloc on poder presentar candidatura, conèixer les àrees de recursos humans de les 

empreses, conèixer els mecanismes per a sol·licitar feina, i poder aconseguir així, en alguns dels 

casos, una primera opció laboral.   

 

Projecte/professional de Referent d‟Ocupació Juvenil; tal i com hem comentat en el punt anterior 

els ROJ tenen l‟encàrrec de crear xarxa amb tots els agents implicats en la definició dels 

itineraris acadèmics, formatius i ocupacionals dels i les joves del Bages. Aquestes xarxes es 

concreten tant en l‟àmbit comarcal com en el municipal i impliquen als professionals i als 

programes d‟educació, promoció econòmica, inserció laboral, serveis socials,... 

 

Projecte Singulars + CNO 

 

Es va plantejar la possibilitat de treballar durant el 2020 en el projecte Singulars que lidera la 

PIMEC. En aquest també s„hi ha adherit la Cambra de Comerç i empreses del món de la 

formació. Des de les àrees de joventut i de promoció econòmica del Consell Comarcal està 

previst que s‟assumeixi la cerca de joves participants així com la tutorització d‟aquests mentre 

duri el projecte.  

El projecte Singulars persegueix oferir possibilitats d‟inserció laboral mitjançant la formació 

específica en un àmbit concret a persones joves que en aquests moments no estan participant 

de cap formació (formal o no formal), i que es troben en situació d‟atur.    

En l‟espai de definició de la formació, des de l‟àrea de joventut s‟ha introduït la perspectiva de 

gènere vetllant per tal que les formacions ofertes superin aquest biaix. 

Mentre duri el programa (un total de 18 mesos) i, amb el grup de persones joves participants, es 

treballarà la proactivitat i l‟autonomia a l‟hora d‟iniciar el seu camí cap a l‟àmbit laboral. Cal que 

aquestes persones siguin capaces, un cop finalitzi el programa de prendre decisions sobre el seu 

futur formatiu i laboral a curt i mig termini.   

Malgrat aquest camí engegat de definició del projecte; la vinculació del Consell Comarcal en 

aquest no es podrà dur a terme durant el 2020 per causes estructurals. Caldrà valorar la 

participació a partir del 2021. 

 

En el cas del Bages es lidera des de la Fundació AMPANS a través del centre que porta el 

mateix nom: Centre de Noves Oportunitats. 

El programa Noves Oportunitats neix des de l‟Àrea d‟Ocupació Juvenil del Servei Públic 

d‟Ocupació de Catalunya (SOC) i en col·laboració amb el Departament d‟Educació amb l‟objectiu 

de recuperar les ganes d‟aprendre dels milers de joves que, per motius diversos, no han trobat el 

seu lloc als instituts i que, per raó de la seva edat, són invisibles per a les empreses. 
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Ofereix:  

- Itineraris flexibles a mig i llarg termini adaptats als requeriments de cada jove. 

- Itineraris vinculats a l‟entorn productiu, amb un ampli ventall d‟opcions professionals i amb una 

orientació inicial que ajuda a conèixer les ocupacions abans de triar-les. 

- Itineraris que incorporen tant formació professionalitzadora com de competències bàsiques i 

transversals. 

- Acompanyament intensiu i proper al llarg de tot l‟itinerari, fins i tot en els primers mesos 

d‟inserció laboral o de retorn al sistema educatiu. 

 

Projecte de mobilitat internacional 

 

Aquest projecte s‟ofereix mitjançant una assessoria de l‟Oficina Jove del Bages, la gestió de la 

qual és externalitzada i recau en l‟entitat la Víbria del municipi de Terrassa. 

Aquesta assessoria té un espai físic de permanència el dilluns a la tarda així com, un espai 

d‟assessoria virtual. Aquesta mateixa entitat és a la què es fa l‟encàrrec des del Consell 

Comarcal del Bages de dur a terme: 

 

- Xerrades de mobilitat internacional als centres d‟ensenyament secundari  

- Presència en un dels estands de la Fira de l‟Estudiant.  

 

Mobilitat internacional al Consell Comarcal; des del Consell Comarcal es gestiona de forma 

principal el programa de voluntariat juvenil inclòs dins del marc del Cos Europeu de Solidaritat. El 

projecte persegueix  diversos objectius, però ens centrarem en afavorir la millora ocupacional 

dels  i les joves que participen en aquesta mobilitat treballant i prenent consciència de les 

millores competencials que s‟aconsegueixen realitzant una llarga estada  (de 6 a 12 mesos) en 

un país diferent al propi en el qual es van a desenvolupar tasques de voluntariat; En la gestió 

d‟aquest projecte s‟acompanya i es treballa de forma conjunta l‟elecció del projecte de voluntariat 

i la presentació de la candidatura. Té un pes important però el fet de mostrar-se actiu/va en la 

cerca del projecte i en la presentació pròpia. 

En aquestes accions de mobilitat hi poden participar persones joves entre els 18 i els 30 anys, 

sense requeriment acadèmic ni de coneixement alt de l‟idioma. 

En aquests projectes s‟intenta afavorir la participació de persones amb menys possibilitats de 

mobilitat internacional oferint possibilitats de participació reals durant els 4 propers anys obrirem 

la participació a projecte de curta durada de 2 setmanes a 2 mesos en els quals podrem treballar 

la mobilitat d‟aquelles persones joves amb currículums menys treballats. 

 

Destinataris 

 

Els destinataris del programa, tal i com ja hem anat definint en cadascun dels projectes en què 

es concreta, són tant les persones joves, com les seves famílies així com els centres de 

secundaria.  



 

DISSENY PCJ del Bages 2020-2024        50 

 

També incloem en aquests projectes al teixit empresarial, als Ajuntaments de la comarca, i a tots 

aquells agents que estan relacionats amb la formació i/o amb la definició d‟aquesta. 

En el cas dels projectes de mobilitat internacional també es vinculen al projecte entitats i 

associacions de la comarca com ara Creu Roja i el CAE les quals ofereixen projectes en els 

quals hi participen joves persones voluntaris de països europeus diferents al nostre. 

 

Temporalització 

 

Els projectes inclosos en aquest programa tenen una temporalitat anual.  

Tots els  projectes que es lideren directament des del Consell Comarcal són projectes que ja fa 

temps que es duen a terme a la comarca. 

Destaquem en aquest àmbit el projecte Singulars en el qual es preveu poder col·laborar de cara 

al 2021.   

 

Recursos 

 

Els recursos necessaris d‟aquells projectes que es treballen de forma compartida juntament amb 

l‟àmbit anterior ja han estat esmentats. 

Fem esment específic en aquest apartat del projecte de Mobilitat Internacional que es gestiona 

directament des del Consell Comarcal del Bages; en aquest cas parlem de: 

- Recursos infraestructurals: el projecte disposa d‟un immoble a ciutat de Manresa on s‟hi 

allotgen les persones voluntàries que participen al projecte per períodes de 10 a 12 

mesos. El fet de disposar de l‟immoble comporta tenir presents els subministres i el 

manteniment d‟aquest. 

- Recursos econòmics: els recursos econòmics necessaris per a dur a terme el projecte es 

reben del Cos Europeu de Solidaritat. Per a cada mobilitat (persona voluntària participant 

en el programa) es reben uns  6500,00€. Amb aquest finançament s‟ha de garantir 

l‟allotjament, la manutenció, el desplaçament, el transport local,... 

- Recursos tècnics: la persona professional/tècnica encarregada del projecte és la 

professional de joventut del Consell Comarcal del Bages, el finançament de la qual ve 

garantit pel Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i famílies de 

la Generalitat de Catalunya.   

 

Comunicació 

 

Comunicació externa: 

El projecte de Mobilitat Internacional fa ús de les eines de difusió del propi Consell Comarcal. 

Això és de la web del Consell Comarcal: www.ccbages.cat; i del facebook.  

Com a projecte específic també fa ús dels mitjans de comunicació ja sigui a través d‟entrevistes 

als joves participants com a les entitats que participen d‟aquest. 

http://www.ccbages.cat/
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Durant la Fira de l‟Estudiant es disposa d‟un estand de mobilitat internacional  on es difonen les 

accions incloses bé sigui aquelles gestionades directament des del Consell Comarcal com 

aquelles que es gestionen des d‟altres entitats i/o institucions. 

També es duen a terme xerrades específiques als centres de secundaria de la comarca 

adreçades a 1r i 2n de Batxillerat. Aquestes xerrades les duen a terme des de l‟entitat que 

gestiona l‟assessoria de mobilitat internacional de l‟Oficina Jove del Bages. Es realitzen un total 

de 8 xerrades a centres de secundaria de fora de Manresa i entre 8 i 10 xerrades en els centres 

de secundaria de la capital de comarca.    

 

La metodologia de comunicació que s‟establirà entre els agents implicats: 

- Reunions de coordinació entre totes les entitats i persones implicades per tal de fer 

seguiment del projecte tant el global com el individual 

- Contactes permanents amb les entitats europees per tal de fer seguiment i millorar les 

coordinacions establertes 

- Reunions periòdiques (mensuals) amb els joves participants per tal d‟avaluar les 

competències assolides i, la millora del projecte de voluntariat. 

 

Agents que intervenen 

 

Els agents que intervenen en aquest projecte són diversos: parlem doncs des de les persones 

joves que participen del projecte (tant joves bagencs com persones vingudes d‟altres països), 

entitats i associacions que participen del o programa tant de la comarca com entitats sòcies 

d‟altres països europeus i administracions implicades.  

 

Avaluació 

 

Com a indicadors d‟avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els projectes 

plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de joventut; incorporant en tots ells la 

mirada inclusiva que ens ha de permetre dur a terme accions específiques adreçades a 

col·lectius amb més desafavoriments socials.  

 

El propi projecte de mobilitat internacional disposa d‟unes eines d‟avaluació per a cadascuna de 

les mobilitats en les què es participa. Mitjançant aquestes eines disposem d‟una avaluació tant 

quantitativa com qualitativa del projecte. De fet és mitjançant aquestes memòries que el projecte 

es millor any rere any i s‟adapta en la mesura dels possibles a les necessitats dels joves i de les 

entitats participants. 
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Programa 6.2.2. FEM XARXA – SOM OCUPACIÓ 

 

Descripció de la necessitat 

 

Aquest és un programa a quatre anys vista des del qual es pretén  donar resposta a diverses 

necessitats detectades en el marc de les institucions: establir mecanismes formals de 

col•laboració entre les àrees de joventut i les de promoció econòmica per permetre una major 

permeabilitat en els programes generant així una oferta més àmplia de possibilitats. 

Des de l‟àrea de joventut assumim el lideratge en l‟establiment de la xarxa professional així com 

en l‟espai relacional amb els joves si bé cal entendre què el lideratge de gran part dels projectes 

en què es concretarà el programa serà assumit des d‟altres àrees ( majoritàriament des de 

promoció econòmica. 

 

Objectius estratègics 

 

1. Impulsar una xarxa comarcal de foment de la inserció juvenil 

 

Projectes 

 

Taula de la formació del Bages 

A nivell comarcal la ROJ del Bages es relaciona estretament amb el projecte de la Taula de la 

Formació del Bages, (liderat des de promoció econòmica del CCB) un espai de coordinació de 

més de 30 agents de l‟àmbit formatiu, social, polític i del món empresarial que neix amb l‟objectiu 

d‟adequar l‟oferta formativa del Bages amb les necessitats del teixit empresarial, afavorint així 

unes millors possibilitats d‟inserció. La Taula de la formació del Bages es concretarà, el 2020, en 

un espai web on es podran consultar les ofertes en funció del perfil acadèmic, interessos, estatus 

legal,... de cadascú. Aquest serà un espai obert a modificacions, actualitzacions i millores per tal 

de garantir la seva vigència.  

Val a dir que des de l‟àrea de joventut es va contribuir en la definició de possibles perfils 

d‟usuaris de la web incloent la mirada inclusiva en aquest espai de cerca per tal de facilitar a 

totes i a tots la possibilitat de trobar algun recurs, o bé si no era el cas, visualitzar aquesta 

mancança.  

S‟està treballant per tal que la Taula de la formació tingui un espai específic dins l‟espai de Fira 

de l‟Estudiant podent-se visualitzar així com un recurs més de visualització de l‟oferta formativa 

comarcal; adreçada també a la població més jove de la comarca. És possible que aquesta fusió 

no es pugui dur a terme fins l‟any 2021; en el moment de redacció d‟aquest document la 

plataforma encara està en construcció. 
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Referent Ocupació Juvenil 

Exposat anteriorment, però en aquest  programa reforcem la tasca de la ROJ de crear i/o oferir 

suport a les xarxes municipals existents  de transició escola- treball. Aquestes xarxes estan o 

haurien d‟estar composades com a mínim pels serveis de: Ocupació, educació i joventut i, si es 

vol anar a un pas més s‟hi poden incloure salut i serveis socials. Una de les tasques concretes 

que cal iniciar és l‟establiment de protocols i circuits de derivació dels  joves usuaris d‟aquests 

serveis. 

 

Fira de l’Ocupació 
 
Incloem aquest projecte tot i no ser un projecte liderat des del Consell Comarcal del Bages ja que 

és un projecte d‟àmbit comarcal i que encaixa perfectament en els objectius estratègics que hem 

plantejat. La Fira de l‟Ocupació és un espai liderat des de la Cambra de Comerç on es posen en 

contacte empreses que estan cercant perfils concrets per a formar part de les seves plantilles 

amb joves que es troben en cerca de feina.  

Aquesta Fira ja farà dos anys que es duu a terme durant el mes d‟abril (una matinal) a l‟espai del 

Museu de la Tècnica de la Ciutat de Manresa. Des de la coordinadora de la Fira de l‟Estudiant 

s‟han establert contactes amb l‟entitat organitzadora d‟aquesta Fira per tal de sumar esforços i 

visualitzar una oferta complementària a la comarca. Fins a dia d‟avui això no ha estat possible 

però seguirem intentant trobar les vies per sumar esforços entre les dues iniciatives en anys 

posteriors.  

En aquest apartat també podem incloure la Fira de l’Estudiant com a projecte que es basa en 

l‟establiment de xarxa comarcal (i en aquest cas supracomarcal). 

 

Destinataris 

 

En aquest cas parlem de destinataris tal com: serveis i entitats de formació, educació, inserció 

laboral, joventut i altres que es poden creure d‟interès en funció de la capacitat de cadascuna de 

les xarxes iniciades; parlem per exemple de salut i serveis socials. 

 

Temporalització 

 

Els projectes inclosos en aquest programa tenen una temporalitat anual.  

 

Recursos 

 

Els recursos necessaris d‟aquells projectes que es treballen de forma compartida juntament amb 

l‟àmbit anterior ja han estat esmentats. 

La Taula de la formació del Bages, tal i com hem comentat es lidera des de l‟àrea de 

desenvolupament comarcal, i es concreta amb una web específica on es recullen totes les 

ofertes formatives de la comarca;  
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No concretarem els recursos de la Fira de l‟Ocupació ja que es un projecte que depèn d‟una 

institució diferent al Consell Comarcal. 

A  nivell de recursos parlem doncs de: 

- Recursos econòmics: l‟import necessari per a la contractació de la creació de la web i del 

seu manteniment. 

- Recursos humans: tècnica que lidera el projecte; encarregada de la construcció i del 

manteniment de la xarxa. 

 

Comunicació 

 

Comunicació Exterior: 

Com hem concretat la Taula de la formació  difondrà els seus resultats a través de la  web de la 

pròpia Taula; a la qual es tindrà accés a través de l‟adreça: http://formabages.cat. Aquesta també 

es difondrà a través de la web del Consell Comarcal. 

Pel que fa al projecte de la ROJ ja hem comentat en apartats anteriors la comunicació que es 

farà d‟aquest. 

Sobre la Fira de l‟Ocupació té els seus propis elements de comunicació: difusió als mitjans, 

cartelleria, difusió a través de xarxes,... 

 

Pel què fa a la comunicació amb els agents implicats: 

En aquest cas dels dos projectes nous exposats cap d‟ells es lidera des del Servei Comarcal de 

Joventut així doncs participarem d‟aquelles convocatòries que des dels nuclis organitzadors ens 

convoquin.  

 

Agents que intervenen 

 

Els agents que intervenen per a la concreció del programa són: entitats i institucions (diverses 

àrees) relacionades amb la transició escola treball. 

 

Avaluació 

 

Com a indicadors d‟avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els projectes 

plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de joventut; incorporant en tots ells la 

mirada inclusiva que ens ha de permetre dur a terme accions específiques adreçades a 

col·lectius amb més desafavoriments socials.  

 

Es valorarà el nombre de xarxes generades ja siguin a nivell local o a nivell comarcal (mínim de 

10)  i, el nombre d‟agents implicats en cadascuna d‟aquestes (mínim de 5 per xarxa). 

 

 

http://formabages.cat/
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Programa 6.2.3. EMPRENEDORIA 

 

Descripció de la necessitat 

 

Aquest és un programa a quatre anys vista des del qual es pretén donar resposta a diverses 

necessitats detectades entre la població jove tals com: dificultats per a trobar les primeres feines,  

baixa autonomia, en algunes persones joves, per tal de ser proactius en la cerca de feina, més 

dificultats en alguns sectors de la població juvenil sobre els quals cal tenir-hi una mirada concreta. 

 

Objectius estratègics 

 

1. Afavorir la millora laboral de la població juvenil de la comarca del Bages amb especial 

mirada per la població amb més dificultats 

2. Fomentar la capacitació formativo/ocupacional de la població jove de la comarca del 

Bages per tal de contribuir a una millor autonomia a l‟hora de cercar les primeres feines. 

3. Disminuir les dificultats de la primera inserció laboral entre la població juvenil de la 

comarca del Bages. 

 

Projectes 

 

CEDEM 

És un servei que impulsa i lidera l‟Ajuntament de Manresa el qual s‟adreça a oferir informació i 

assessorament a les persones emprenedores (joves o no) de la comarca del Bages. 

El Servei està situat a les dependències del Palau Firal de la ciutat. 

 

Ateneu Cooperatiu  

L‟Ateneu cooperatiu de la Catalunya Central és un nou espai de trobada i coordinació que neix 

amb l‟aposta clara d‟impulsar l‟economia social i cooperativa en aquest territori. Aquest és un 

dels 10 ateneus cooperatius que s‟han creat aquest final de desembre a Catalunya en el marc 

del programa aracoop a partir d‟una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat. 

La missió dels Ateneus Cooperatius és visibilitzar l‟economia social i cooperativa, fomentar la 

creació de noves empreses de l‟economia social i generar riquesa i ocupació de qualitat als 

territoris. 

 

Referent Ocupació Juvenil 

Exposat anteriorment, però en aquest  programa reforcem la tasca de la ROJ de crear i/o oferir 

suport a les xarxes municipals existents  de transició escola- treball. Aquestes xarxes estan o 

haurien d‟estar composades com a mínim pels serveis de: Ocupació, educació i joventut i, si es 

vol anar a un pas més s‟hi poden incloure salut i serveis socials. Una de les tasques concretes 
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que cal iniciar és l‟establiment de protocols i circuits de derivació dels  jove usuaris d‟aquests 

serveis. 

 

Destinataris 

En el cas d‟aquest programa els destinataris són persones joves amb ganes d‟emprendre 

laboralment. 

 

Temporalització 

Els projectes/serveis inclosos en aquest programa tenen una temporalitat anual.  

 

Recursos 

Els recursos necessaris d‟aquells projectes que es treballen de forma compartida juntament amb 

l‟àmbit anterior ja han estat esmentats. 

El CEDEM requereix principalment de recursos humans; en aquest cas professionals de l‟àmbit 

de l‟emprenedoria. 

 

Comunicació 

Comunicació Externa: 

Con serveis/projectes que es comuniquen mitjançant les webs de cadascuna de les institucions 

que lideren els projectes.     

 

Comunicació amb els agents que intervenen: 

En aquest el projecte nou exposat no es lidera des del Servei Comarcal de Joventut així doncs 

participarem d‟aquelles convocatòries que des dels nuclis organitzadors ens convoquin. 

 

Agents que intervenen 

 

Els agents que intervenen són els professionals de les institucions que lideren i executen els 

projectes.  

 

Avaluació 

Com a indicadors d‟avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els projectes 

plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de joventut; incorporant en tots ells la 

mirada inclusiva que ens ha de permetre dur a terme accions específiques adreçades a 

col·lectius amb més desafavoriments socials.  

 

En aquest cas es tindran en compte el nombre de joves atesos i, el nombre d‟empreses 

generades, amb el suport o no del sistema de Garantia Juvenil. 
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6.3. Sobre la joventut – Àmbit Salut 

Programa 6.3.1. OCI SALUDABLE 

 

Descripció de la necessitat 

Aquest és un programa quadriennal que vol donar resposta a les necessitats detectades entre la 

població jove o bé en aquelles que es varen detectar entre les persones professionals de 

joventut que intervenen en la població juvenil.  Aquestes són: Desconeixement per part dels 

joves d'on poder-se informar físicament dels temes relacionats amb la salut; la gran majoria dels 

recursos existents que s‟ofereixen des de l‟administració local estan centrats en la prevenció de 

riscos, cal potenciar també recursos d‟intervenció; Es detecta una manca de coordinació entre 

els tècnics de joventut i els de salut; Existeix una dificultat per contactar amb públic jove d‟edats 

més grans per tant cal buscar punts de contacte amb els joves fora dels instituts; S‟intueix un 

relaxament o funcionament per inèrcia en matèria de salut. Cal una revisió d‟algunes polítiques. 

 

Objectius específics 

 

1. Impulsar una xarxa comarcal d‟agents de salut 

2. Fomentar la creació de recursos d‟intervenció en matèria de salut 

3. Reduir les conductes de risc que es duen a terme en els espais d‟oci nocturn així com   

aquelles que es duen a terme en altres espais de trobada (equipaments juvenils,...) 

4. Fomentar les conductes saludables entre la població juvenil  

 

Projectes 

 

Projecte Àngels de Nit 

Aquest és un projecte que es treballa a la comarca del Bages amb el colideratge de l‟Ajuntament 

de Manresa, des de l‟any 2014; però que s‟havia iniciat en un primer moment des del Consell 

Comarcal del Bages l‟any 2003 fins el 2008 moment en que per manca de pressupost es va 

deixar de treballar. 

El projecte es va iniciar com a un projecte de prevenció de MTAS en espais privats d‟oci nocturn. 

En el projecte iniciat el 2014 i, sota el paraigua del projecte Nits Q impulsat per l‟ajuntament de 

Manresa el projecte d‟Àngels de Nit pren un caire més ampli de prevenció  i es comença a 

treballar també en la prevenció de l‟abús de consums tant d‟alcohol com d‟altres drogues, 

centrant-se la major part de les intervencions en els espais públics d‟oci nocturn. A partir del 

2017 s‟incorpora en aquest projecte la prevenció de violències sexuals (violències adreçades a 

les dones i al col·lectiu LGTBI). 

En aquest moment doncs, any 2020, ens trobem amb un projecte de prevenció de de conductes 

relacionades amb els consums, les MTAS i embarassos no desitjats i violències sexuals en 

espais públics d‟oci nocturn.  
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Els Àngels utilitzen una metodologia de prevenció entre iguals; uns iguals que reben uns mòduls 

de formació específica sobre els àmbits d‟intervenció i  que majoritàriament son joves cursants 

dels CFGS d‟Animació socio cultural i turística i Integració Social de l‟Institut Guillem Catà de 

Manresa. 

A partir de l‟any 2018 i, de manera molt més general durant el 2019, els Àngels comparteixen 

espais amb els punts liles que s‟impulsen des de cada ajuntament. Aquests punts liles solen 

estar atesos per part de joves que integren col·lectius feministes dels municipis i, que no sempre 

han rebut una formació específica per tal de poder dur a terme prevenció i/o atenció de joves que 

han rebut algun tipus de violència masclista o violència sexual. 

Així doncs, durant el 2020 i venidors, ens plantegem poder dur a terme una intervenció molt més 

global, en els espais públics d‟oci nocturn, on integrem a tots els “dispositius” que  duen a terme 

tasques preventives i/o interventives en aquests espais i, on formem a aquelles persones que 

des de les àrees de joventut i dones es troben presents en aquests espais (ens referim 

principalment a àngels de nit i a integrants dels punts liles).   

Els àngels focalitzen la seva intervenció en aquells joves més joves que comencen a fer ús de 

l‟alcohol en les Festes i que no sempre en fan un ús responsable, però sense desatendre en cap 

cas a joves de qualsevol edat que es troben en aquests espais. També cal dir que els mateixos 

àngels són persones joves d‟entre 18 i 25 anys que reben una formació específica i que porten 

anys rebent-la. En el marc del projecte estem formant any rere any a unes 45/50 persones que 

surten de nit (independentment que ho facin com a àngels o no) amb una mirada diferent a la 

que tenien abans de rebre la formació. 

 

Protocol de prevenció de violències sexuals en espais d’oci 

Incloem aquest protocol en aquest programa d‟oci saludable ja que entenem la salut en la seva 

definició més holística (benestar físic, psíquic, social,...). Aquest és un projecte que s‟impulsa 

durant el 2020 per part de la Direcció General de Joventut i que consta de diverses accions 

prèvies a la definició del propi protocol tals com: formació, creació d‟un grup motor, definició 

d‟espais d‟oci saludables,....Aquest projecte serà liderat des de l‟àrea de joventut amb el 

colideratge de l‟àrea de la dona del Consell Comarcal i amb el suport i col·laboració de les àrees 

de joventut i de dona dels ajuntaments de la comarca. Es preveu la concreció i consens  del 

protocol a finals del 2020 i per tant d‟aplicació el 2021. 

 

Destinataris 

 

Els destinataris finals dels projectes són els i les joves de la comarca.  

En el cas dels projectes vinculats en protocols també podem incloure als Ajuntaments com a 

destinataris d‟algunes de les accions que aquests inclouen. 

L‟assessoria de drogues i pantalles també disposa d‟algunes accions adreçades a ajuntaments, 

centres de secundaria,...  
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Temporalitat 

 

Els projectes inclosos en aquest programa tenen una temporalitat anual.  

Dels projectes liderats des del Consell Comarcal destaquem: 

Projecte d‟Àngels de nit: es duu a terme des de l‟any 2014. 

El projectes que inclou el protocol de prevenció de violències sexuals en espais d‟oci: d‟aplicació 

a partir de finals del 2020/principis 2021. 

 

Recursos 

 

Els recursos necessaris per a desenvolupar aquests projectes són: 

Projecte d‟Àngels de Nit: 

- Recursos infraestructurals: No es contemplen 

- Recursos econòmics: per tal de dur a terme el projecte en condicions òptimes caldria 

disposar d‟una quantitat de 5000,00€.  

- Recursos materials: preservatius, aigües, menjar (a concretar), targeters, material imprès, 

carpes,... 

- Recursos personals: la persona professional/tècnica encarregada del projecte és la 

professional de joventut del Consell Comarcal del Bages (en aquest cas que el projecte 

és compartit també es compta amb la tècnica de joventut de Manresa), joves figurants 

d‟àngels i, formadors especialistes en els àmbits concrets.  

 

En el cas del projecte de Protocol de prevenció de violències sexuals en espais d‟oci: 

- Recursos personals/professionals: professional de joventut i de dona del Consell 

Comarcal del Bages (impulsores del projecte a la comarca), professionals de l‟entitat 

Dones amb Empenta (entitat que coordina i impulsa el projecte), professionals i joves 

participants del projecte. 

- Recursos materials; material de difusió del projecte (díptics, pancartes, pòsters, ...). 

 

Comunicació 

 

Comunicació Externa: 

Els projectes que es lideren des del l‟àrea de joventut del Consell comarcal del Bages fa ús de 

les eines de difusió del propi Consell Comarcal. Això és de la web del Consell Comarcal: 

www.ccbages.cat; i de les xarxes socials: instagram i facebook. 

Cadascun dels projectes i, en funció del seu àmbit d‟aplicació, s‟utilitzaran uns canals de difusió 

o altra.  

En el cas dels Àngels de nit s‟utilitza la difusió que es duu a terme a les diferents festes en les 

quals s‟intervé. També s‟ha elaborat un vídeo específic el qual es difondrà en els diferents espais. 

http://www.ccbages.cat/
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Els àngels també és un projecte que es difon a través dels mitjans de comunicació de la comarca 

els quals mostren interès per la iniciativa de forma periòdica. 

Els projectes relacionats amb els protocols: la difusió d‟aquests, a part de com hem comentat de 

la utilització de la web del Consell Comarcal, també es farà ús de diversos canals de 

comunicació: taules sectorials, col·lectius específics,... 

 

Comunicació amb els agents que intervenen: 

- Es duran a terme reunions de seguiment amb els agents implicats en cadascun dels 

projectes 

- Constitució de l‟equip motor que liderarà el protocol de violències sexistes 

- Lideratge de les convocatòries d‟ambdós projectes 

 

Agents que intervenen 

 

En tots els casos hi intervindran els professionals de joventut del CCB i, dels municipis de la 

comarca. També es contempla la intervenció de professionals de la salut i, en alguns dels 

projectes incorporats de les forces de seguretat (policies locals i mossos d‟esquadra). 

Es contempla també la participació de professionals d‟entitats i associacions de la comarca així 

com d‟experts d‟àmbits relacionats amb els projectes que presentem. 

 

Avaluació 

 

Com a indicadors d‟avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els projectes 

plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de Joventut; incorporant en tots ells la 

mirada inclusiva que ens ha de permetre dur a terme accions específiques adreçades a 

col·lectius amb més desafavoriments socials.  

Cadascun dels projectes presentats disposa de les seves pròpies eines d‟avaluació, les quals 

també contemplen els diversos àmbits d‟actuació.   
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Programa 6.3.2 – CAP A UN CONSUM RESPONSABLE 

 

Descripció de la necessitat 

 

Aquest és un programa quadriennal que vol donar resposta a les necessitats detectades entre la 

població jove o bé en aquelles que es varen detectar entre les persones professionals de 

joventut que intervenen en la població juvenil.  Aquestes són: desconeixement per part dels joves 

d'on poder-se informar físicament dels temes relacionats amb la salut; la gran majoria dels 

recursos existents que s‟ofereixen des de l‟administració local estan centrats en la prevenció de 

riscos, cal potenciar també recursos d‟intervenció; es detecta una manca de coordinació entre els 

tècnics de joventut i els de salut; Existeix una dificultat per contactar amb públic jove d‟edats més 

grans per tant cal buscar punts de contacte amb els joves fora dels instituts; S‟intueix un 

relaxament o funcionament per inèrcia en matèria de salut. Cal una revisió d‟algunes polítiques. 

 

Objectius estratègics 

 

1. Impulsar una xarxa comarcal d‟agents de salut 

2. Fomentar la creació de recursos d‟intervenció en matèria de salut 

3. Reduir les conductes de risc que es duen a terme en els espais d‟oci nocturn 

4. Fomentar les conductes saludables entre la població juvenil  

 

Projectes 

 

Protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa pel consum o tinença il·lícit de  

substàncies estupefaents entre els joves de 14 a 17 anys 

Aquest és un projecte que es porta treballant des de l‟àrea de joventut del Consell Comarcal i 

l‟ABP Bages des de l‟any 2013 i que per motius aliens a les àrees impulsadores ha estat aturat 

fins a mitjans del 2019, moment en el què es va tornar a activar i concretar des de la Conselleria 

d‟Interior. Es va aprovar el conveni de concreció del protocol a principis del 2020.  

Aquest conveni vincula en l‟execució del protocol als 9 Ajuntaments de la comarca del Bages que 

disposen de policia local, a l‟ABP del Bages, al Consell Comarcal del Bages (Servei Comarcal de 

Joventut) i a  Fundació Althaia (CSMIJ) encarregats de l‟aplicació mesura alternativa que consta 

de tallers preventius d‟unes 20 hores de durada; amb una primera sessió conjunta on hi participa 

la persona sancionada i la seva família.  

La finalitat d‟aquest Conveni és aconseguir que les persones menors d‟edat denunciades per 

conductes de consum o tinença il·lícit de  substàncies estupefaents assumeixin les seves 

accions, reconeguin els fets comesos i acceptin la realització d‟una tasca socioeducativa.  

Aquesta tasca té dos vessants: d‟una banda, que sigui en benefici del mateix individu, incidint en 

mesures positives per a ell, implicant el seu entorn familiar i personal en el seu procés educatiu i, 
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d‟altra banda, que sigui en benefici de tota la comunitat, en la mesura que pot comportar una 

disminució dels riscos que aquestes conductes causen per a la seguretat ciutadana.  

 

Destinataris 

 

Els destinataris finals dels projectes són els i les joves de la comarca.  

En el cas dels projectes vinculats en protocols també podem incloure als Ajuntaments com a 

destinataris d‟algunes de les accions que aquests inclouen. 

L‟assessoria de drogues i pantalles també disposa d‟algunes accions adreçades a ajuntaments, 

centres de secundaria,...    

 

Temporalització 

 

Els projectes inclosos en aquest programa tenen una temporalitat anual.  

Dels projectes liderats des del Consell Comarcal destaquem: 

El projecte del protocol de la mesura alternativa a la sanció: d‟aplicació a partir de finals del 

2020/principis 2021. 

 

Recursos 

 

Pel que fa al projecte de Protocol de mesures alternatives  a la sanció administrativa pel consum 

o tinença il·lícit de  substàncies estupefaents entre els joves de 14 a 17 anys: 

- Recursos personals; es comptabilitzen a tots els professionals que es vinculen al 

protocol: policies locals, mossos d‟esquadra, professionals del CSMIJ (Althaia), 

professional de joventut del Consell Comarcal del Bages. 

En aquest cas no es contemplen recursos de cap altra àmbit. 

 

Comunicació 

 

Comunicació externa: 

La difusió d‟aquest projecte es farà mitjançant la web del Consell Comarcal, també es farà ús de 

diversos canals de comunicació: taules sectorials, col·lectius específics,... 

 

Comunicació amb els agents implicats: 

- Reunions de coordinació amb els agents implicats en el projecte bàsicament, un cop 

tancat el protocol amb les professionals de l‟equip d‟Althaia; les quals són les 

encarregades de l‟aplicació de la mesura alternativa. 
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Agents que intervenen 

 

En tots els casos hi intervindran els professionals de joventut del CCB i, dels municipis de la 

comarca. També es contempla la intervenció de professionals de la salut i, en alguns dels 

projectes incorporats de les forces de seguretat (policies locals i mossos d‟esquadra). 

Es contempla també la participació de professionals d‟entitats i associacions de la comarca així 

com d‟experts d‟àmbits relacionats amb els projectes que presentem.  

 

Avaluació 

 

Les eines d‟avaluació d‟aquest projecte seran tant quantitatives : quantes sancions i quantes 

persones sancionades s‟han adherit a la mesura i, qualitatives; qüestionaris d‟avaluació de 

satisfacció de la mesura aplicada. 

També es duran a terme reunions d‟avaluació anuals entre tots els agents implicats en el 

programa. 
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Programa 6.3.3 – SEXUALITAT I AFECTIVITAT 

 

Descripció de la necessitat 

 

Aquest és un programa quadriennal que vol donar resposta a les necessitats detectades entre la 

població jove o bé en aquelles que es varen detectar entre les persones professionals de 

joventut que intervenen en la població juvenil.  Aquestes són: Desconeixement per part dels 

joves d'on poder-se informar físicament dels temes relacionats amb la salut; la gran majoria dels 

recursos existents que s‟ofereixen des de l‟administració local estan centrats en la prevenció de 

riscos, cal potenciar també recursos d‟intervenció; Es detecta una manca de coordinació entre 

els tècnics de joventut i els de salut; Existeix una dificultat per contactar amb públic jove d‟edats 

més grans per tant cal buscar punts de contacte amb els joves fora dels instituts; S‟intueix un 

relaxament o funcionament per inèrcia en matèria de salut. Cal una revisió d‟algunes polítiques. 

 

Objectius estratègics 

 

1. Impulsar una xarxa comarcal d‟agents de salut 

2. Fomentar la creació de recursos d‟intervenció en matèria de salut 

3. Fomentar les conductes saludables entre la població juvenil 

 

Projectes 

 

Aquest és un projecte del Departament de Salut relacionat, específicament, amb la salut afectiva 

i sexual de les persones joves. Es concreta amb un servei obert en un dels CAP de Manresa 

(servei per a tota la comarca) una tarda a la setmana adreçat a les persones joves. Per tal 

d‟utilitzar aquest servei no cal sol·licitar cita prèvia. El servei subministra entre d‟altres, de forma 

gratuïta, la pastilla del dia després.  

 

Es treballarà a partir del 2021 per tal de poder oferir des de l‟Oficina Jove del Bages un servei 

com el de la Tarda Jove una tarda a la setmana. Es planteja inicialment que la llevadora es 

desplaci a l‟espai de l‟Oficina Jove. 

 

Destinataris 

 

Els destinataris finals dels projectes són els i les joves de la comarca.  

En el cas dels projectes vinculats en protocols també podem incloure als Ajuntaments com a 

destinataris d‟algunes de les accions que aquests inclouen. 

L‟assessoria de drogues i pantalles també disposa d‟algunes accions adreçades a ajuntaments, 

centres de secundaria,... 
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Temporalització  

 

Els projectes inclosos en aquest programa tenen una temporalitat anual.   

 

Recursos 

Els recursos que es contemplen depenen directament del Departament de Salut. Des de l‟àrea 

de joventut del Consell Comarcal del Bages no intervenim en aquest projecte. 

 

Comunicació 

 

Depèn directament del Departament de Salut. 

 

Agents que intervenen 

 

Professionals de salut 

 

Avaluació 

 

Com a indicadors d‟avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els projectes 

plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de Joventut; incorporant en tots ells la 

mirada inclusiva que ens ha de permetre dur a terme accions específiques adreçades a 

col·lectius amb més desafavoriments socials.  

 

Cadascun dels projectes presentats disposa de les seves pròpies eines d‟avaluació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 6.3.4 – FOMENT DE LA SALUT 
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Descripció de la necessitat 

 

Aquest és un programa quadriennal que vol donar resposta a les necessitats detectades entre la 

població jove o bé en aquelles que es varen detectar entre les persones professionals de 

joventut que intervenen en la població juvenil.  Aquestes són: Desconeixement per part dels 

joves d'on poder-se informar físicament dels temes relacionats amb la salut; la gran majoria dels 

recursos existents que s‟ofereixen des de l‟administració local estan centrats en la prevenció de 

riscos, cal potenciar també recursos d‟intervenció; Es detecta una manca de coordinació entre 

els tècnics de joventut i els de salut; Existeix una dificultat per contactar amb públic jove d‟edats 

més grans per tant cal buscar punts de contacte amb els joves fora dels instituts; S‟intueix un 

relaxament o funcionament per inèrcia en matèria de salut. Cal una revisió d‟algunes polítiques. 

 

Objectius estratègics 

 

1. Impulsar una xarxa comarcal d‟agents de salut 

2. Fomentar la creació de recursos d‟intervenció en matèria de salut 

3. Fomentar les conductes saludables entre la població juvenil  

 

Projectes 

Salut i escola 

Aquest és un projecte que es coordina de forma conjunta entre el Departament d‟educació i el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Parteix de l‟acostament dels professionals 

de salut als centres de secundaria i es concreta amb la presència durant un matí d‟una 

professional de salut (normalment una infermera/infermer) en el centre educatiu de secundaria. 

 

Blokus 

Aquest és un projecte que s‟iniciarà el 2021, un cop realitzat una diagnosi en profunditat en 

l‟àmbit de joves i de la salut mental. Aquest projecte es planteja a raó que en la diagnosi general 

del Pla Comarcal de Joventut es visualitza un indicador “superior a la mitjana catalana” en aquest 

camp. Per altra banda la salut mental es ve treballant des de fa temps per altres entitats i 

institucions com el Consell de Joves de Catalunya. 

Ens plantegem treballar aquest àmbit fora del marc més clínic treballant-lo des d‟una vessant 

més comunitària i liderant-lo des dels serveis de joventut establint xarxa amb els serveis de salut. 

 

Destinataris 

 

Els destinataris finals dels projectes són els i les joves de la comarca. 
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Temporalització 

 

Els projectes inclosos en aquest programa tenen una temporalitat anual.  

Els dos projectes de protocols: d‟aplicació a partir de finals del 2020/principis 2021. 

El projecte Blokus; es desenvoluparà a partir del 2021.    

 

Recursos 

 

Els recursos necessaris per a desenvolupar aquests projectes són: 

Referent al projecte que anomenen Blokus: 

- Recursos personals/professionals; professionals de joventut dels serveis de joventut dels 

municipis de la comarca del Bages, professionals de salut. 

En aquest cas no es contemplen recursos de cap altra àmbit. 

 

Comunicació 

 

Els projectes que es lideren des del l‟àrea de joventut del Consell comarcal del Bages fa ús de 

les eines de difusió del propi Consell Comarcal. Això és de la web del Consell Comarcal: 

www.ccbages.cat; i de les xarxes socials: instagram i facebook. 

Cadascun dels projectes i, en funció del seu àmbit d‟aplicació, s‟utilitzaran uns canals de difusió 

o altra.  

Referent al projecte Blokus: encara està per definir la comunicació que es donarà aquest. 

Podrem ser molt més concrets a principis del 2021, moment en el qual haurem definit més l‟àmbit 

d‟intervenció.  

 

Agents que intervenen 

 

En el projecte Blokus hi intervindran els professionals de joventut del CCB i, dels municipis de la 

comarca conjuntament amb els professionals de salut. 

Es contempla també la participació de professionals d‟entitats i associacions de la comarca així 

com d‟experts d‟àmbits relacionats amb els projectes que presentem.  

 

Avaluació 

 

Com a indicadors d‟avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els projectes 

plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de Joventut; incorporant en tots ells la 

mirada inclusiva que ens ha de permetre dur a terme accions específiques adreçades a 

col·lectius amb més desafavoriments socials.  

 

http://www.ccbages.cat/
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6.4. Sobre la joventut – Àmbit Participació 

Programa 6.4.1. – FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 

 

Descripció de la necessitat 

 

Des d‟àrees diferents a la de joventut del Consell Comarcal i d‟altres institucions cal aprofitar la 

bona inèrcia que des de les àrees de joventut es té amb la població juvenil per tal de incidir en 

l‟acostament entre aquest col·lectiu i la pròpia administració.    

Per altra banda i, seguint la premissa: a participar se n‟aprèn participant, cal treballar per a la 

capacitació de la població jove afavorint la seva participació en aquells àmbits que ells creguin 

d‟interès. 

El programa que plantegem incorpora cinc projectes específics 3 liderats des del Servei 

Comarcal de Joventut, un liderat des de l‟Oficina Jove del Bages i, un liderat des de l‟espai del 

SAI (Serveis Socials) tant de l‟Ajuntament de Manresa com del Consell Comarcal del Bages. 

 

Objectius estratègics 

 

- Apropar l‟administració a la població juvenil 

- Fomentar la participació de la població juvenil en aquells àmbits que influeixen en la seva 

emancipació tenint en compte les noves formes de participació existents 

- Capacitar a la població juvenil per afavorir la seva participació en aquells àmbits que ells 

creguin d‟interès 

 

Projectes 

 

Trobada de delegats i delegades de l’ensenyament secundari del Bages 

Aquest és un projectes liderat des del Servei Comarcal de joventut del Consell Comarcal del 

Bages. La Trobada és un dels projectes amb més història a la comarca del Bages; enguany la 

Trobada celebrarà la seva 35ena edició. 

Aquesta s‟adreça a totes les persones que duen a terme el rol de delegats/delegades dels 

centres de secundaria del Bages i del Moianès (es convida a la participació dels delegats i 

delegades del moianès des del moment de la creació d‟aquesta comarca). 

La Trobada es concreta en una matinal (de les 09.00 a les 13.30 hores) durant les quals 

representants dels delegats i delegades de cada centre de secundaria es convoquen en un 

municipi concret de la comarca on reben formació i informació sobre un aspecte concret de la 

seva tasca diària. En les trobades passades hem treballat temes tan diversos com: assetjament 

escolar, la cura del planeta, microviolències,...; sempre prioritzant dinàmiques que permetin als 

delegats i delegades treballar aquests àmbits en el seu grup classe o en el seu centre per 

extensió. 
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A la trobada hi participen uns 250 delegats/des més un professor acompanyant de cadascun dels 

centres participants. Durant la Trobada el professorat treballa els mateixos àmbits que els 

delegats i les delegades i, al mateix temps reflexionen sobre el paper que es dona a aquestes 

figures des de cadascun dels centres participants. 

 

Els encarregats de dur a terme les dinàmiques per a treballar amb els delegats i les delegades 

són els estudiants del CFGS d‟ASCIT els quals prèviament a la Trobada (10/15 dies abans) 

reben una formació d‟una persona experta sobre l‟àmbit. Aquesta formació els capacita per tal de 

poder realitzar a posterior el treball amb els delegats i delegades 

 

En aquest projecte també hi participen els professionals de joventut dels municipis de la 

comarca; utilitzant aquest  espai per a poder-se referenciar entre els delegats i delegades dels 

centres de secundaria de la comarca i, entre el professorat que els acompanya.       

 

Mobilitat Internacional 

Exposat anteriorment dins l‟àmbit de l‟Ocupació 

 

Trobades Iris 

Aquest projecte es lidera des dels serveis del SAI (Servei d‟Atenció Integral LGTBI) tant de 

l‟Ajuntament de Manresa com de la comarca del Bages. Consta en la creació de 4 espais de 

Trobada a l‟Oficina Jove del Bages per semestre. Aquestes trobades estan obertes a joves del 

col·lectiu LGTBI  i, en elles es duen a terme activitats culturals com concerts i passes de 

pel·lícules o bé xerrades sobre àmbits d‟interès. Des dels serveis de joventut dels municipis de la 

comarca es difon el projecte i, se‟l vincula a persones joves del col·lectiu que hi poden estar 

interessades.     

 

Espais de participació 

Aquest és un projecte que es planteja iniciar-lo a finals 2020 o principis del 2021. Es basa en la 

creació d‟espais de participació i debat al voltant de  temes que siguin d‟interès per a la població 

jove. Sota d‟aquests espais hi podriem incloure trobades com les que s‟impulsen des de l‟Espai 

IRIS però no només. Des d‟altres àmbits i programes generem espais de participació adreçats (o 

no) a la població juvenil. Amb aquest projecte pretenem reconèixer i, donar el pes que els 

pertoca en aquests espais de participació jove. En aquells projectes que sigui possible aquests 

no només es centraran en la participació sinó que se‟ls oferirà un espai de decisió. 

 

Dins d‟aquest projecte es contempla l‟acompanyament i l‟impuls d‟aquells col·lectius de joves 

que s‟inicien en el món de la participació i que no sempre troben el suport que demanden des de 

l‟administració.    
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Els espais que es plantegen inicialment són espais oberts a 12/15 persones com a màxim podent 

així assegurar la participació de tothom. Aquests espais tindran una especial mirada i atenció per 

tal de donar veu als col·lectius més vulnerables i amb menys veu pública. 

 

Assessoria d’entitats 

Aquest és un projecte liderat des de l‟Oficina Jove del Bages i, gestionat per l‟associació del CAE 

el qual també gestiona el Servei d‟Informació Juvenil de la mateixa OJ. L‟assessoria d‟entitats, 

està oberta a totes les entitats de la comarca si bé es prioritza l‟assessorament a les entitats 

juvenils que volen iniciar el seu camí com a tals. 

A través de l‟assessoria s‟ofereix informació i formació sobre diversos aspectes: constitució, 

legalitat, temes financers, obligacions fiscals,... 

 

Destinataris 

 

Els destinataris d‟aquests projectes són la població juvenil en general, col·lectius específics, 

centres d‟ensenyament secundari, entitats i associacions. 

 

Temporalització 

 

Els projectes inclosos són de temporalització anual i, en la majoria dels casos s‟executaran 

durant el 2020 a excepció dels espais de participació que es desenvoluparà com a projecte al 

llarg del 2021. 

 

Recursos 

 

Referent a la Trobada de delegats i delegades parlem dels següents recursos: 

- Recursos infraestructurals: depenent del municipi que acull la Trobada. Aquests són: 15 

sales per a acollir a unes 15/18 persones cadascuna; sala gran per al grup plenari, equip 

de so i d‟imatge. 

- Recursos econòmics: per tal de dur a terme el projecte en condicions òptimes caldria 

disposar d‟una quantitat de 3500,00€ 

- Recursos materials: serveis de transport, servei de dinamització juvenil, material imprès 

per a les dinàmiques, serveis de formació. 

Els espais seran oberts a tota la població juvenil però, en funció del tema a treballar s‟acotarà a 

la participació d‟un o altra col·lectiu.  

Aquests espais podran ser físics o virtuals. En el cas dels espais físics s‟utilitzaran els diferents 

equipaments juvenils dels municipis de la comarca del Bages en funció dels temes a treballar. 

El lideratge d‟aquests espais recaurà o bé en els professionals de joventut o bé a entitats o 

associacions expertes en un o altre camp.  
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- Recursos personals: la persona professional/tècnica encarregada del projecte és la 

professional de joventut del Consell Comarcal del Bages. En aquest cas que el projecte 

és compartit també es compta amb els tècnics de joventut dels municipis del Bages; 

formadors/es especialistes en àmbits concrets, cicle formatiu d‟animació sociocultural,...  

 

Referent al projecte de Trobades IRIS: 

- Recursos infraestructurals: Les trobades es duen a una de les sales de les què disposa 

l‟Oficina Jove del Bages. 

- Recursos econòmics: se‟n fa càrrec els Serveis socials de les dues administracions 

implicades. 

- Recursos materials: el material necessari per a donar contingut als espais (pel·lícules, ...) 

- Recursos personals: les professionals referents dels serveis i, les persones referents 

d‟entitats i associacions LGTBI. 

 

Referent als espais de participació: 

- Recursos infraestructurals: Les trobades es duran a terme en diferents espais juvenils 

dels municipis de la comarca del Bages 

- Recursos econòmics: en el cas que s‟hagués d‟editar o d‟imprimir algun material 

específic per a treballar algun àmbit.  

- Recursos materials: el material necessari per a donar contingut als espais  

- Recursos personals: les professionals referents dels serveis i, les persones referents 

d‟entitats i associacions. 

 

Referent a l‟assessoria d‟entitats: 

- Recursos infraestructurals: L‟assessoria es duu a terme a l‟espai de l‟Oficina Jove del 

Bages 

 

Recursos personals: les professionals referents del servei 

 

Comunicació 

 

Comunicació externa del programa: 

Els projectes que es lideren des del Servei Comarcal de joventut utilitzaran els mecanismes de 

difusió del Consell Comarcal tals com mitjans de comunicació: premsa comarcal i local; xarxes 

socials, edicions comarcals,... 

La resta de projectes; aquells que no es lideren directament des del Consell comarcal, faran ús 

dels seus propis mecanismes de difusió.  

 

Comunicació amb els agents implicats  
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Agents que intervenen 

 

Tal i com hem anat comentant cadascun dels projectes esmentats disposa dels seus nuclis 

impulsors i gestors del projecte.  

Així doncs en el projecte de Trobada s‟hi vinculen les següents entitats a part del propi Servei 

Comarcal de joventut: CFGS d‟ASCIT i professionals de joventut dels municipis de la comarca 

del Bages. 

Trobades IRIS: es lideren des del serveis SAI i s‟hi vinculen professionals d‟altres camps, o bé 

entitats en funció de l‟àmbit concret a treballar. 

Projecte Espais de participació: es lideraran des del Servei Comarcal de joventut del Consell 

Comarcal del Bages però es vincularan en aquests a totes aquelles professionals o entitats sobre 

les quals es relacioni l‟àmbit a treballar. 

L‟assessoria d‟entitats es lidera directament des de l‟Oficina Jove. 

Cadascun dels projectes teixirà aquelles complicitats que es creguin d‟interès en funció de l‟àmbit 

a treballar.    

 

Avaluació 

 

Com a indicadors d‟avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els projectes 

plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de joventut; incorporant en tots ells la 

mirada inclusiva que ens ha de permetre dur a terme accions específiques adreçades a 

col·lectius amb més desafavoriments socials. Cadascun dels projectes disposarà de les seves 

pròpies eines d‟avaluació. Aquestes han de permetre que tots els implicats tant si en són gestors, 

com si en són usuaris puguin aportar aquelles mesures que han de permetre poder millorar el 

projecte. 

En el cas del projecte de la Trobada les eines d‟avaluació: 

- Qüestionari d‟avaluació adreçats als centres participants i als delegats i delegades 

- Reunió valorativa amb els agents organitzadors  

Per la resta de projectes cal definir les eines específiques de valoració. 
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6.5. Sobre les polítiques de Joventut – Àmbit Polítiques de 

Joventut dels municipis 

Programa 6.5.1. Suport a les polítiques municipals de joventut 

 

Descripció de la necessitat 

 

En aquest àmbit es detecta manca de dades i manca d‟informació específica sobre la realitat 

juvenil que ajudi als professionals de joventut a prendre decisions estratègiques. 

Cal ser més eficients amb els recursos i serveis compartint entre els municipis aquells que es 

cregui de més interès. 

També, es demana formació específica tant a nivell tècnic com a nivell polític sobre l‟àmbit de la 

joventut; un àmbit canviant i sobre el que cal actualitzacions permanents. 

 

Objectius estratègics 

 

- Incrementar la qualitat de les polítiques de joventut tant comarcals com municipals 

- Oferir suport en matèria de polítiques de joventut, de forma prioritària, als municipis de 

menys de 500 habitants 

- Impulsar la formació dels professionals i dels càrrecs electes de joventut de la comarca 

del Bages 

 

Projectes 

 

Forma’t al territori 

Aquest és un projecte mitjançant el qual es pretén oferir formació adreçada a professionals i a 

càrrecs electes relacionats amb les àrees de joventut municipals a la comarca. 

Es preveu poder oferir unes 3 formacions anuals: 1 d‟aquestes de durada de més de 10 hores 

(dues matinals) i les altres dues d‟una matinal cadascuna. 

Les formacions incloses dins del Forma‟t seran consensuades i validades per part de la taula 

tècnica de joventut o bé per la taula política depenent de a qui vagin adreçades. Sempre que 

sigui possible les formacions es coordinaran amb l‟Oficina del pla Jove de la Diputació de 

Barcelona, per tal de ser més efectius en les respostes. 

El Forma‟t no es tanca a la participació de professionals d‟altres àrees ni d‟altres administracions 

de fora de la comarca. 

 

Oficina Jove del Bages 

Aquest és un projecte/servei impulsat per la Direcció General de Joventut. L‟Oficina Jove és el 

referent de les polítiques d‟emancipació juvenil de la comarca del Bages, entenent que des 

d‟aquest espai s‟ofereixen assessories i informacions d‟interès per als joves però també per als 
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professionals dels municipis que conformen la comarca. L‟Oficina Jove està en actiu des del 

2014; en aquests 5 anys ha anat guanyant pes i, hores d‟ara podem afirmar que ja és un servei 

referent a la comarca a nivell d‟informació i d‟assessorament. 

Les assessories de les que disposa són: salut, treball, educació, mobilitat internacional i d‟entitats. 

L‟Oficina Jove del Bages ha de continuar treballant per tal de ser un referent en quan a recursos 

comarcals per tal de treballar polítiques d‟informació i d‟assessorament juvenil. 

 

Professionals de joventut compartides 

Aquest és un projecte/servei que com l‟anterior s‟impulsa des de la Direcció General de Joventut. 

Aquest és vigent des del 2019; any en què es va reiniciar el projecte ( la Comarca havia treballat 

en el marc dels professionals de joventut compartits anys enrere) amb la implicació de 4 

municipis: Fonollosa, Callús, Cardona i Súria. Aquests 4 municipis també són els implicats en el 

projecte durant el 2020. De cara el 2021 ens plantegem poder disposar de més d‟un professional 

compartit i poder ampliar així el nombre de municipis que puguin oferir aquest servei als seus i 

les seves joves.  

Des del Servei Comarcal de Joventut treballarem per tal que aquest servei es pugui adreçar a 

aquells municipis de menys de 4000 habitants de la comarca i que no disposen de cap servei 

adreçat a la població juvenil per tal que totes les persones joves disposin de les mateixes 

oportunitats independentment de la seva realitat geogràfica. 

 

Plans sectorials/protocols comarcals d’actuació 

 

Aquest és un projecte que engloba als protocols i plans que es puguin generar a la comarca i, 

que incloguin a les persones joves com a col·lectiu diana d‟aquests. Durant el 2020 i principis del 

2021 parlem dels protocols que hem inclòs com a projectes específics en l‟àmbit de salut: 

protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa per el consum i tinença il·lícit  de 

substàncies estupefaents i, el protocol de violències sexuals en espais d‟oci.  

En aquest punt incloem els protocols com a suport als municipis a l‟hora de treballar i/o coordinar 

accions o respostes a àmbits concrets i, no tant pensant en el suport o resposta que es dona als i 

les joves (el qual ja s‟ha concretat en els àmbits inclosos en l‟eix de joventut). 

Al llarg dels 4 anys que tenim per endavant ens plantegem poder desenvolupar un  mínim de 4 

protocols per tal de donar resposta a diverses demandes municipals al voltant de temes 

relacionats amb la salut, transició escola/treball,... 

 

FEM XARXA (Projectes conjunts: +ART) 

Incloem en aquest apartat el projecte + ART, projecte que vam iniciar el 2018 i, que va néixer 

d‟una Taula tècnica de joventut per tal de poder treballar la positivització de la imatge dels joves 

fent ús de l‟art com a eina de participació col·lectiva.  

Preveiem poder seguir treballant sota el mateix projecte (+ART) diverses temàtiques com: la 

visualització de la xarxa comarcal dels serveis de joventut.  



 

DISSENY PCJ del Bages 2020-2024        75 

 

Aquest és un projecte en el qual s‟hi poden sumar tots aquells municipis que hi estiguin 

interessats disposin o no de servei de joventut. 

 

Referent d’ocupació Juvenil (ROJ) 

Aquest projecte/servei exposat anteriorment es torna a desenvolupar en aquest moment com a 

suport als municipis i no tant com a suport als propis joves. La referent d‟ocupació juvenil ofereix 

suport a les xarxes municipals d‟aquells serveis implicats en els processos de transició escola-

treball de les persones joves del municipis; això és serveis d‟educació, de joventut, d‟ocupació, 

de salut, de serveis socials,... La ROJ de la comarca del Bages actua en tots els municipis 

prioritzant aquells que disposen de centre de secundaria per tal d‟incloure també en els circuits 

als equips docents dels centres com a referents de l‟orientació acadèmica de molts i moltes joves. 

La ROJ també ofereix suport als municipis on es situen centres de joves migrats sols. En aquests 

forma part de la xarxa comunitària d‟acompanyament en els processos d‟inclusió, col·laborant 

amb les dinamitzadores cíviques per a l‟emancipació juvenil. 

Durant l‟últim trimestre del 2020 i el 2021 treballarem per tal que la ROJ actuï també en aquells 

municipis que no disposen de centre d‟educació secundaria però que disposen d‟estructura 

tècnica que permeti donar una resposta, ni que sigui mínima, als i les joves del seu municipi. 

 

POBLETS (Municipis de menys de 500 habitants) 

Aquest projecte s‟adreça a donar resposta als sis municipis més petits de la comarca del Bages 

(menys de 500 habitants): Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Marganell, Mura, Talamanca i 

Gaià. Aquests sis municipis no disposen de cap servei tècnic que els permeti intervenir amb la 

població juvenil dels respectius municipis.  

Des del Consell Comarcal ens plantegem establir mecanismes de coordinació que ens permetin 

actuar o referenciar serveis que s‟ofereixen a nivell comarcal com a recursos municipals. Aquest 

és un projecte que ens plantegem desenvolupar  a partir del 2021.    

El projecte es planteja també com a impuls d‟associació d‟aquests municipis a entitats i 

associacions nacionals de municipis petits com per exemple la Xarxa Munixics.  

 

Destinataris  

 

Els destinataris d‟aquests projectes són els Ajuntaments dels municipis més petits de la comarca. 

 

Temporalització 

 

Tots els projectes tenen una temporalització anual. Dels sis projectes inclosos; 5 es 

desenvolupen enguany i el de POBLETS es desenvoluparà durant el 2021. 
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Recursos 

 

En tots els casos els recursos que es plantegen com a  necessaris son els recursos humans; 

entenent que des del Servei Comarcal de Joventut haurem de disposar del professional de 

joventut que pertoqui en cadascun dels projectes: tècnica de joventut; professional de joventut 

compartit o Referent d‟Ocupació Juvenil. 

 

Comunicació 

 

La comunicació externa: 

La comunicació dels projectes es realitzarà a través dels mecanismes de comunicació del 

Consell Comarcal de Joventut; parlem doncs de la web del Consell Comarcal: http://ccbages.cat, 

el facebook en aquells moments de publicitació d‟actuacions concretes, instagram com en el cas 

anterior. També s‟utilitzaran els mitjans de comunicació en moments específics per a donar a 

conèixer actuacions concretes.   

 

La comunicació interna del programa: 

S‟establiran reunions específiques amb els municipis per tal de concretar cadascun dels 

projectes inclosos. 

 

Agents que intervenen 

 

Els agents que intervenen en els projectes comentats són professionals del Consell Comarcal del 

Bages i, professionals dels municipis implicats en cadascun d‟aquests. 

 

Avaluació 

 

Com a indicadors d‟avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els projectes 

plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de joventut. Focalitzant especialment 

aquells projectes adreçats a municipis petits o bé donant resposta a aquests mitjançant projectes 

generals.  

Cadascun dels projectes tindrà les seves pròpies eines de valoració; establirem eines de 

valoració a dos nivells: a nivell del Consell Comarcal del Bages i a nivell dels Ajuntaments que 

s‟impliquen en cadascun dels projectes.  

Aquestes eines valoraran tant l‟execució dels projectes com la satisfacció que aquest aporten 

allà on es desenvolupen. 

 

 

 

 

http://ccbages.cat/
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6.6. Sobre les polítiques de Joventut – Àmbit Polítiques de 

Joventut CCB 

Programa 6.6.1. Suport a les polítiques de joventut 

 

Descripció de la necessitat 

 

En la fase de disseny es van detectar les següents necessitats a treballar des del Servei de 

Joventut del Consell comarcal del Bages: necessitat d‟inclusió d‟accions específiques en joventut 

en les diferents àrees del Consell Comarcal, necessitat de revisió i actualització d‟algunes 

polítiques pensades per a un altra context, necessitat de normalització de la relació de l‟Oficina 

Jove, l‟Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages. 

Al llarg d‟aquesta fitxa doncs, intentarem donar resposta a aquestes necessitats comarcals. 

 

Objectius estratègics 

 

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

Comarcal 

- Millorar les polítiques de joventut que es duen a terme des del CCB actualitzant-les tenint 

en compte la realitat actual  

- Fomentar la coordinació del Servei Comarcal de joventut (CCB) amb l‟Oficina Jove del 

Bages (Ajuntament de Manresa+ Direcció General de joventut) com a ens d‟intervenció 

comarcal de les polítiques de joventut, generant així una marca compartida que aglutini 

els projectes comarcals d‟intervenció juvenil. 

 

Projectes  

 

Pla Comarcal de Joventut 

El Pla Comarcal de Joventut és el document de planificació de les polítiques comarcals en 

matèria de joventut que es duran a terme els propers 4 anys. És el document doncs,  que dona 

sentit a tota la nostra actuació i, que ens ha permès actualitzar la mirada sobre la realitat juvenil i, 

sobre les polítiques de joventut que s‟estan duent a terme a la comarca.  

En aquest document s‟han contemplat tots els programes i projectes que es pretenen desplegar 

al llarg d‟aquests 4 anys, incloent en el redactat les xarxes teixides per a la seva concreció i, 

exposant les complicitats tant entre les àrees del Consell Comarcal com entre aquelles 

institucions comarcals i/o municipals que duen a terme actuacions en matèria juvenil, prenent 

com a referència d‟aquestes l‟àmbit comarcal. 
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Delegació de competències 

Aquestes són les actuacions que es duen a terme des del Servei Comarcal de joventut i, que han 

estat delegades des de la Generalitat de Catalunya; parlem doncs de: Instal·lacions juvenils i, 

activitats d‟educació en el lleure en les quals hi participen menors d‟edat. 

A la comarca del Bages, a dia d‟avui disposem d‟11 instal·lacions juvenil: 8 cases de colònies i 3 

albergs de joventut situats en diferents municipis bagencs. 

La delegació de competències en instal·lacions juvenils suposa garantir el compliment de la Llei 

38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Això és: 

dur a terme les inspeccions bianuals preceptives; dur a terme les inspeccions extraordinàries 

derivades de denuncies o altres que es puguin succeir; tramitació de les comunicacions 

d‟ampliació, reducció, canvi de nom,.. o qualsevol altra àmbit que es puguin derivar des de les 

instal·lacions al Consell Comarcal,... 

Les activitats d‟educació en el lleure en les quals hi participen menors d‟edat; implica les visites 

de control del garantiment del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el 

lleure en les quals participen menors de 18 anys a un mínim de 20 visites anuals, tal i com es 

recull de forma implícita en el Contracte Programa signat entre el Departament de Treball, Afers 

socials i famílies i el Consell Comarcal del Bages.  

 

Destinataris 

 

Els ens destinataris del projecte del Pla Comarcal són tots els que s‟han anat enumerant al llarg 

del document. 

Pel què fa a la delegació de competències parlem de: en quant a les instal·lacions juvenils: 

persones, associacions i institucions titulars de les instal·lacions juvenils. 

Pel què fa a les activitats d‟educació en el lleure en les quals hi participen menors de 18 anys; els 

destinataris són: entitats i associacions que organitzen activitats d‟educació en el lleure.    

 

Temporalització 

 

El projecte de Pla comarcal de Joventut té una temporalitat quadriennal. 

Pel què fa al projecte de delegació de competències parlem d‟una temporalitat anual. 

 

Recursos 

 

En tot els projectes inclosos en el programa parlem de recursos humans; els quals inclouen a la 

professional de l‟àrea de joventut del Consell Comarcal de Bages i en el cas de les instal·lacions 

juvenils conjuntament amb l‟enginyera del Consell Comarcal (àrea de medi ambient). 
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Comunicació 

 

Comunicació exterior: 

Ambdós projectes es comunicaran mitjançant la web del Consell Comarcal del Bages: 

http://ccbages.cat. 

Pel què fa al Pla Comarcal de Joventut aquest també es donarà a conèixer a la comarca a través 

de la taula tècnica i política de joventut  i, en el ple del Consell Comarcal del Bages ja que serà 

l‟òrgan d‟aprovació del document. Un cop s‟hagi aprovat el document es farà difusió d‟aquest a 

través dels mitjans de comunicació comarcals. El document aprovat serà penjat a la web del 

Consell Comarcal.  

 

Pel què fa a la comunicació que s‟establirà entre els agents que intervenen: 

Reunions periòdiques entre les professionals implicades en el projecte  per  tal de concretar les 

visites a realitzar i, un cop aquestes realitzades definir el seguiment de l‟expedient que se‟n 

deriva.   

 

Agents que intervenen 

 

Els agents que intervenen en el Programa seran tots els que han estat enumerats al llarg del 

present document incloent en el projecte de Delegació de Competències d‟instal·lacions juvenils 

l‟enginyera comarcal la qual realitza les visites a les instal·lacions (cases de colònies i albergs de 

joventut) conjuntament amb la tècnica de joventut. 

 

Avaluació 

 

L‟avaluació del programa es durà a terme projecte a projecte, malgrat que en aquest cas com 

que un dels projectes inclosos és el propi Pla Comarcal, l‟avaluació que es durà a terme inclourà 

tota la seva totalitat i, l‟avaluació es recollirà en l‟apartat número 8 del present document. 

Pel que fa  a l‟avaluació del projecte de delegació de competències que inclou dues accions 

específiques, l‟avaluació recollirà informació referent  a cadascuna d‟elles i,  es reportarà 

directament a la Direcció General de Joventut conjuntament amb la documentació requerida. 

 

 

 

 

  

http://ccbages.cat/
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7. Disseny metodològic del Pla 
 

El disseny metodològic que utilitzarem per al desenvolupament del Pla serà un disseny 

basat en la participació. És només des d‟aquesta perspectiva participada que el 

document, bé que la planificació i el programa global del Servei Comarcal de joventut 

del Consell Comarcal del Bages, té sentit. 

Totes les accions que es duen a terme des del Consell Comarcal s‟adrecen a donar 

resposta a les necessitats dels municipis que la conformen, amb especial mirada als 

municipis mitjans i petits, els quals disposen de menys recursos per tal de poder donar 

resposta  a les necessitats dels seus veïns i veïnes. 

 

La metodologia participativa, a nivell de col·lectius implicats que contemplem en els 

document del PCJ es fonamenta en les tres “potes” que també contempla el PNJCAT.  

 

PNJCAT     PLA COMARCAL JOVENTUT- BAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, incorporarem en les diferents fases de construcció i execució del Pla 

Comarcal de Joventut a: 

 

 El Consell Comarcal del Bages (diferents àrees tant a nivell tècnic com polític) 

 

 Altres institucions del territori (comarca Bages). Tant a nivell tècnic com polític 

 

 Entitats, associacions i joves de la comarca del Bages.  La participació d‟aquesta 

tercera “pota” s‟incorporarà directament en l‟apartat d‟avaluació.  

L‟entrada dels joves i de les entitats, en les diverses fases del Pla, es contempla 

com a una entrada diferida; amb això volem dir que la seva veu ens arribarà 

mitjançant els i les professionals del territori així com dels càrrecs electes dels 

respectius municipis. 

 

PROJECTE TERRITORI 

PROJECTE GOVERN  

PROJECTE JOVE 

CONSELL COMARCAL BAGES 

INSTITUCIONS LOCALS DEL 

TERRITORI 

ENTITATS, ASSOCIACIONS I 
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Pel què fa a la participació concreta dels agents definits anteriorment en cadascun dels 

programes (en el cas dels projectes quedarà definida aquesta en el Pla Anual 

d’Actuació: concreció anual del document de PCJ) queda exposada en els apartats de : 

 

 

 

 

 

 

Seguint el mateix esquema emprat en l‟apartat introductori inclourem, de forma visible la 

implicació, en cadascuna de les fases, dels agents previstos. 

 

Espais de Participació formalitzats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIAGNOSI 

 

DISSENY 

 

AVALUACIÓ 

Professionals i càrrecs electes del Consell Comarcal del 

Bages 

N
o
v
e

m
b

re
 
2

0
1

8
 
/ 

a
b
ri
l 
2
0

1
9

 

S
e
te

m
b
re

 2
0
1

9
/ 

fe
b

re
r2

0
2
0
  

g
e
n

e
r 

 2
0
2
0

/ 

d
e
s
e
m

b
re

 2
0
2
3

 

G
e
n

e
r 

 2
0

2
0

/ 

d
e
s
e
m

b
re

 2
0
2
4

 

 

IMPLEMENTA

CIÓ 

Professionals i càrrecs electes dels ajuntaments de la 

comarca del Bages  

Professionals i càrrecs electes del Consell Comarcal del 

Bages 

Professionals i càrrecs electes dels ajuntaments de la 

comarca del Bages  

Professionals de joventut (i altres) del Consell Comarcal 

del Bages 

Professionals de joventut (i altres) dels ajuntaments que 

conformem  la comarca del Bages 

 

Professionals i càrrecs electes dels ajuntaments de la 

comarca del Bages  

Professionals i càrrecs electes del Consell Comarcal del 

Bages 

Joves i entitats juvenils de la comarca 

Comunicació  
+ 
Agents que 
intervenen 

Metodologia 
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7.1.  Espais de Participació  

 
7.1.1. Espais de participació- Fase diagnosi  

 

En la part de la diagnosi es van crear els següents espais de participació per tal de 

poder garantir una mirada general de les necessitats de la població juvenil dels pobles 

que conformen la comarca, així com de les necessitats a nivell de polítiques de joventut 

dels 30 municipis que la conformen. 

Aquests espais van ser liderats des de l‟entitat encarregada de l‟elaboració de la 

diagnosi.  

 

Els espais generats varen ser: 

 

Espai per a professionals i càrrecs electes del Consell Comarcal del Bages: 

 

Reunions politico- tècniques- àrea de joventut de definició de necessitats 

 

Es van dur a terme dues convocatòries; en les quals es va convocar a les professionals 

i al conseller de l‟àrea de joventut. Hi van participar un total de 5 persones (4 

professionals, i el càrrec electe de l‟àrea). 

 

Reunions politico- tècniques- àrea de joventut de definició de necessitats 

 

La convocatòria es realitza a nivell intern (per correu electrònic) i, es convoca a aquelles 

àrees que des de l‟àrea de joventut es consideren d‟interès per a la planificació de les 

polítiques. 

Aquest espai es concreta en dues reunions.   

 

Espai per a professionals i càrrecs electes dels municipis que conformen la 

comarca:  

 

Reunions de definició de necessitats a nivell tècnic 

 

L‟espai de participació en la definició de la diagnosi del PCJ s‟incorporà dins les 

reunions establertes i calendaritzades a inicis del mes de setembre de la TAULA 

TÈCNICA DE JOVENTUT.  
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Aquestes es duen a terme, de forma ordinària, amb una periodicitat  bimensual i, de 

forma extraordinària sempre que es creu d‟interès per a qualsevol de les parts que la 

conformen. 

Les convocatòries es duen a terme mitjançant correu electrònic. 

 

Reunions de definició de necessitats a nivell polític 

 

L‟espai de participació en la definició de la diagnosi del PCJ es va incorporar dins la 

convocatòria de reunió ordinària de polítics i polítiques de joventut.  

 

A nivell de càrrecs electes es duen a terme dues reunions ordinàries anuals, una a 

principis i una a finals d‟any. En el cas  que ens ocupa aquesta es va incloure en la 

reunió de finals d‟any. 

Aquestes convocatòries es realitzen a través de l‟EACAT. 

 

També, es va dur a terme una convocatòria específica per a facilitar la participació dels 

càrrecs electes dels municipis de menys de 500 habitants; ja que tal i com hem anat 

comentant el PCJ incorpora una mirada concreta sobre aquests. 

Qüestionari de definició de necessitats a nivell polític 

 

Es va creure d‟interès obrir un espai virtual de participació política ja que es va detectar 

que ens les reunions presencials no tothom hi va poder participar.   

En el moment de la diagnosi la veu de les persones joves va ser recollida a través dels 

professionals i els càrrecs electes dels municipis. 

Es va decidir que, les principals accions que es duen a terme des del CCB són accions 

de resposta als municipis i, per tant tenia més sentit que fossin els representants 

d‟aquests els que fessin de portaveus. 

 

7.1.2. Espais de participació- Fase disseny 

 

Els agents participants en aquesta fase van ser els mateixos que en la fase del disseny  

 

Espai per a professionals i càrrecs electes del Consell Comarcal del Bages: 

 

Reunions politico- tècniques de definició del disseny 
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La convocatòria es realitza a nivell intern (per correu electrònic) i, es convoca a aquelles 

àrees que des de l‟àrea de joventut es consideren d‟interès per a la planificació de les 

polítiques. 

Aquest espai es concreta en dues reunions generals:   

Una reunió inicial on es concreten les prioritats que han de marcar el nostre disseny 

Una reunió de concreció i consens definitiva del disseny  

 

A nivell tècnic i, en funció dels programes o projectes a desenvolupar, es duran a terme 

reunions de concreció d‟aquests; parlem d‟aquells programes o projectes que es 

colideren des de  dues o més àrees i que per tant la definició d‟aquest s‟ha de decidir de 

forma conjunta.  

 

A nivell polític es duu a terme una reunió final que coincideix amb el Ple del Consell 

Comarcal; on es presenta el document i si s‟escau es procedeix a la seva aprovació. 

 

Espai per a professionals i càrrecs electes dels municipis que conformen la 

comarca:  

 

Els agents participants en aquesta fase són els mateixos que participen de la fase de la 

diagnosi.   

 

Reunions polítiques de definició del disseny 

 

En aquest cas es concreta amb una única convocatòria de definició i consens de la part 

del disseny prèvia a què aquest document sigui presentat en el ple de la corporació.  

 

Reunions tècniques de definició del disseny 

 

Les reunions tècniques es duran a terme principalment amb els professionals de 

joventut dels municipis de la comarca del Bages per tal de definir els diversos 

programes inclosos en el document.  

Per a la definició d‟alguns d‟aquests programes caldrà incloure en els grups de treball a 

professionals d‟altres àrees i o d‟altres entitats i associacions.   
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7.1.3. Espais de participació- Fase Implementació  

 

En aquesta fase d‟implementació de programes i projectes comptarem amb el treball 

conjunt i participat dels professionals tant del Consell Comarcal com de municipis i  tant 

de joventut com d‟altres àrees d‟intervenció. 

 

Reunions tècniques dels professionals del Consell Comarcal del Bages- Fase 

d’Implementació  

 

Es convocaran reunions de coordinació a nivell de professionals de joventut que 

conformen l‟equip del Consell Comarcal (Tècnica de joventut, professional de joventut 

compartida entre municipis, Referent d‟Ocupació Juvenil i cap tècnic de l‟àrea).  

Aquest equip és qui liderarà la implementació de la majoria de programes i projectes 

que s‟inclouen en aquests document. 

Es convocaran reunions de coordinació amb professionals d‟altres àrees del Consell 

Comarcal del Bages per tal de donar contingut a aquells programes que tenen afectació 

a diversos camps. 

 

Reunions tècniques dels professionals dels municipis que conformen la 

Comarca- Fase d’Implementació  

 

Aquestes reunions es plantegem amb els professionals de joventut dels municipis que 

conformen la comarca del Bages i, ens permetran donar contingut comarcal als 

programes i projectes així com donar la resposta adequada als municipis en aquells 

aspectes concrets que requereixen. 

 

Aquestes reunions, com les anteriorment comentades, que fan referència als 

professionals de joventut dels municipis es convoquen sota del nom de TAULES 

TÈCNIQUES DE JOVENTUT .    

Les convocatòries són bimensuals i, es pacten a inicis del mes de setembre per a  tot el 

curs escolar.  

 

El lideratge de les Taules recau en el Servei Comarcal  de  Joventut  i de forma co-

liderada amb l‟Oficina Jove del Bages, espai on es duen a terme les convocatòries.  

El contingut de l‟ordre del dia d‟aquestes es construeix entre totes les persones 

participants; reservant un espai d‟aquesta per a donar informacions rellevants referent al 

marc polític/gestor de les polítiques de joventut 
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Es duran a terme també, i sempre que es requereixi, reunions de coordinació amb 

professionals d‟altres àrees amb les quals es cregui indicat poder prendre decisions 

sobre les concrecions dels programes i projectes de joventut. 

 

7.1.4. Espais de participació- Fase Avaluació 

 

L‟avaluació del  Pla Comarcal de Joventut es contempla en diversos moments tant de la 

seva redacció com de la seva implementació, els quals seran explicitats just en el punt 

posterior. 

En aquest moment, concretem els diferents moments de participació en aquesta fase i, 

a quins col·lectius l‟adrecem. 

   

Reunions politico- tècniques  Consell Comarcal del Bages de definició de 

l‟Avaluació  

Aquests són espais que es van concretar en el moment de finalització de la diagnosi i 

del disseny.  

 

En el moment de la implementació d‟aquesta cadascun dels programes i dels projectes 

(definits en el PAA) contemplen els seus espais d‟avaluació  així com dels col·lectius 

que n‟han de formar part. En aquesta fase es contempla la participació dels 

professionals, no així dels càrrecs electes. 

 

Reunions politico- tècniques  Municipis que conformen la comarca del Bages  de 

definició de l‟Avaluació 

 

Com en el cas anterior, es concretaran espais de participació en l‟avaluació tant de la 

Fase de la diagnosi com en la fase del disseny. 

 

Cadascun dels programes i dels projectes contemplaran la participació d‟uns o altres 

professionals (en aquest cas no càrrecs electes) en funció de  l‟àmbit de treball.   

 

Reunions amb població jove de la comarca del Bages  de definició de l‟Avaluació 

 

L‟entrada de la participació de la població jove en aquest moment serà en els moments 

valoratius dels programes i projectes; així doncs, aquest queden concretats en 

cadascuna de les fitxes que s‟inclouran en els Plans d‟Actuació Anuals. 
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8. Disseny de l’Avaluació  
 

L‟avaluació té sentit entenent el document que presentem en aquest moment com un 

document viu i canviant en funció de les necessitats i realitats dels municipis que 

conformen la comarca. 

 

Les fases previstes on s‟inclouen moments d‟avaluació són les previstes en les fases de 

construcció del propi Pla Comarcal de Joventut (document de bases). 

 

 Fase de diagnosi  

 Fase de disseny  

 Fase d‟implementació  

 

Exposem el disseny d‟avaluació en la graella que s‟adjunta tot seguit: 
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Fase del PCJ Agents implicats Metodologia/eines Temporalització 

Fase de diagnosi  Càrrecs electes dels municipis de la 

comarca 

Metodologia participativa; es basa en la convocatòria de diversos moments de 

participació on cadascun dels agents implicats pot proposar esmenes o 

millores a la part de la diagnosi . 

Aquestes convocatòries es lideren des del Servei Comarcal de Joventut. 

Per tal d‟obrir la participació de l‟avaluació al major Nombre de persones (dins 

dels agents implicats) possible es va fer arribar un qüestionari als diversos 

col·lectius via correu electrònic. 

La valoració i definició de la diagnosi ens permetrà establir les línies 

d‟intervenció del disseny.    

Mesos de març i 

abril  de 2019 

Personal professional de joventut dels 

municipis de la comarca 

Càrrecs electes del Consell Comarcal del 

Bages (joventut) 

 Professionals del Consell comarcal del 

Bages (joventut i altres àrees) 

Fase de disseny  Càrrecs electes dels municipis de la 

comarca 

En aquesta fase s‟implicarà als mateixos agents que en la fase anterior. 

Com en el cas anterior, també, la metodologia serà participativa, intentant 

arribar a totes les persones incloses en els col·lectius definits. 

Es concretaran els espais de participació a través d‟una convocatòria oberta a 

càrrecs electes i també a personal tècnic. En aquesta es treballarà el 

document de disseny punt per punt en el qual es podran fer modificacions i 

esmenes per tal que s‟acabi construint un document el més ajustat a les 

necessitats del territori possible.  

El disseny serà valorat un cop aquest estigui definit per part dels professionals 

del Servei Comarcal de joventut i, la seva valoració per part dels agents 

implicats, es durà abans de procedir a la seva aprovació per part del Ple del 

Consell Comarcal del Bages.  

Febrer 2020 

Personal professional de joventut dels 

municipis de la comarca 

Càrrecs electes del Consell Comarcal del 

Bages (joventut) 

Professionals del Consell comarcal del 

Bages (joventut i altres àrees) 

Fase de la 

implementació 

Personal professional de joventut dels 

municipis de la comarca 

La fase d‟implementació serà avaluada en els moments en què es concretin 

cadascun dels programes i projectes.  

Per tant es concretaran unes eines específiques d‟avaluació per a cadascun 

dels projectes inclosos dins dels programes definits. Serà el conjunt 

d‟aquestes avaluacions que ens permetrà millorar en la concreció dels Plans 

d‟Actuació Anuals i al mateix temps avançar en la definició del proper Pla 

Comarcal de Joventut. 

Com hem comentat en apartats anteriors del document, serà en aquest apartat 

i com a col·lectiu diana d‟alguns dels projectes concretats que tindrà entrada la 

població jove ja sigui de forma individual o associada.   

En la resta de fases de l‟avaluació la població juvenil hi serà representada 

mitjançant els professionals i els càrrecs electes de cadascun dels municipis. 

Mesos de febrer 

2020 a desembre 

2024 Personal professional de joventut del 

Servei Comarcal de Joventut  

Càrrecs electes dels municipis de la 

comarca 

Càrrecs electes del Consell Comarcal del 

Bages (joventut) 

Població jove i entitats  
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9. Sistematització  
 

En aquest apartat introduïm els aspectes que concreten els programes i  projectes que 

donen contingut al nostre PCJ.  

Cal dir que en aquest apartat inclourem, només, aquells projectes que es lideren des del 

Servei Comarcal de Joventut; entenent que són aquests els què cal construir 

metodològicament en la concreció del nostre Pla d‟Actuació Anual  (document de 

concreció del PCJ).  

 

La Sistematització descriu els criteris que cal tenir presents en el moment de plantejar el 

desenvolupament dels diversos programes. 

 

Aquest apartat també ens ha de permetre fer una previsió respecte del 

desenvolupament d‟aquest essent, les graelles que s‟inclouen en aquest apartat eines 

útils de planificació estratègica. 

 

Els aspectes que es contemplaran en aquest apartat final són: 

 

 Transversalitat dels projectes (agents implicats) 

 Col·lectius als quals s‟adrecen  

 Temporalitat 

 Pressupost estimat 

 Criteris de interseccionalitat  
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TRANSVERSALITAT DELS PROJECTES 

EIXOS  ÀMBITS PROGRAMES PROJECTES 

QUI DESENVOLUPA 

SERVEI  QUE LIDERA CO-LIDEREN COL·LABOREN 

S
o

b
re

 l
a
 J

o
v

e
n

tu
t 

Educació 

/formació  

ORIENTACIÓ. LA TEVA 

TRIA 

Fira de l‟Estudiant Servei Comarcal de 

joventut 

Serveis territorials 

d‟educació, Educació 

(Ajuntament de Manresa), 

OJB, Ampas dels centres de 

secundaria, Fundació 

Lacetania,... 

Serveis de joventut dels municipis del 

Bages, centres d‟ensenyament secundari, 

referents Ocupació Juvenil, serveis 

d‟emprenedoria,... 

Referent Ocupació Juvenil Servei Comarcal de 

Joventut  (SCJ) 

Oficina Jove del Bages Ajuntaments de la Comarca del Bages, 

SOC. 

Treball DE CAMÍ CAP EL MÓN 

LABORAL 

Fira de l‟Estudiant SCJ Serveis territorials 

d‟educació, Educació 

(Ajuntament de Manresa), 

OJB, Ampas dels centres de 

secundaria, Fundació 

Lacetania,... 

Serveis de joventut dels municipis del 

Bages, centres d‟ensenyament secundari, 

referents Ocupació Juvenil, serveis 

d‟emprenedoria,... 

Referent Ocupació Juvenil SCJ  Oficina Jove del Bages Ajuntaments de la Comarca del Bages, 

SOC. 

Mobilitat internacional SCJ  Entitats de la comarca, Ajuntament de 

Callús 

FEM XARXA- SOM 

OCUPACIÓ  

Referent Ocupació Juvenil SCJ OJB Ajuntaments de la Comarca del Bages + 

SOC. 

EMPRENEDORIA  Referent Ocupació Juvenil SCJ  OJB Ajuntaments de la Comarca del Bages, 

SOC. 

Salut   Foment de l’oci 

saludable  

Àngels de nit  SCJ Ajuntament de Manresa  Ajuntaments de la comarca del Bages+ 

Institut Guillem Catà+ associació Ascandol 

Cultural 

Protocol de prevenció de 

violències masclistes en 

espais d‟oci 

SCJ  Servei dona (CCB) Ajuntaments de la comarca+ Agència 

Catalana de la Joventut+ altres àrees del 

Consell Comarcal del Bages 

Foment del consum 

responsable de 

Protocol de mesures 

alternatives a la sanció 

SCJ  Departament Interior 

(Generalitat Catalunya) 

9 Ajuntaments de la Comarca + Althaia 
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drogues i altres 

addicions 

administrativa pel consum o 

tinença il·lícit de  substàncies 

estupefaents entre els joves 

de 14 a 17 anys 

Foment de la salut Blokus(Salut mental) SCJ  Althaia  Serveis de joventut dels municipis de la 

comarca 

Participació Foment de la 

participació 

Trobada de delegats i 

delegades de l‟ensenyament 

secundari  

SCJ  Serveis de joventut dels municipis de la 

comarca + Institut Guillem Catà 

Mobilitat internacional SCJ  Oficina Jove del Bages  

Espais de participació  SCJ Serveis de joventut dels 

municipis de la comarca del 

Bages 

Entitats i associacions de la comarca 

S
o

b
re

 l
e
s

 p
o

lí
ti

q
u

e
s

 d
e

 j
o

v
e

n
tu

t 

Polítiques de 

joventut dels 

municipis  

Suport a les polítiques 

municipals de joventut  

Forma‟t al Territori SCJ Oficina Jove del Bages Serveis de joventut dels municipis de la 

comarca del Bages+ Diputació de 

Barcelona+ Direcció General de joventut 

Oficina Jove del Bages OJB + SCJ   

Professional  de joventut 

compartit  

SCJ Ajuntaments de la comarca 

del Bages 

 

Plans sectorials/Protocols 

comarcals d‟acció  

SCJ  Altres àrees del Consell 

Comarcal del Bages  

Ajuntaments  de la comarca del Bages 

Projectes conjunts SCJ OJB+ Serveis de joventut 

municipis 

 

Referent Ocupació Juvenil SCJ   Ajuntaments de la Comarca del Bages+ 

entitats  

Municipis Menors de 500 

habitants 

SCJ Ajuntaments de la comarca 

del Bages 

 

Polítiques de 

joventut (CCB)  

Impuls a les polítiques 

de joventut  

Pla Comarcal de joventut  SCJ  Serveis de joventut dels municipis de la 

comarca del Bages, altres àrees del Consell 

Comarcal del Bages, càrrecs electes dels 

municipi s que conformen la comarca del 

Bages, Diputació de Barcelona. 

Delegació de competències  SCJ Generalitat de Catalunya 

(Direcció General de 

Joventut) 
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COL·LECTIUS ALS QUALS S’ADRECEN 

EIXOS  ÀMBITS PROGRAMES PROJECTES 

A QUI S’ADRECEN 

MUNICIPIS 
PERSONES JOVES ENTITATS 

/INSTITUCIONS 16 a 21 21 a 25 25 a 29 

S
o

b
re

 l
a

 J
o

v
e

n
tu

t 

Educació 

/formació  

ORIENTACIÓ. LA TEVA 

TRIA 

Fira de l‟Estudiant      

Referent Ocupació Juvenil      

Treball 

DE CAMÍ CAP EL MÓN 

LABORAL 

Fira de l‟Estudiant      

Referent Ocupació Juvenil      

Mobilitat internacional      

FEM XARXA- SOM 

OCUPACIÓ  
Referent Ocupació Juvenil      

EMPRENEDORIA  Referent Ocupació Juvenil      

Salut   

Foment de l’oci 

saludable  

Àngels de nit       

Protocol de prevenció de 

violències masclistes en 

espais d‟oci 

     

Foment del consum 

responsable de drogues 

i altres addicions 

Protocol de mesures 

alternatives a la sanció 

administrativa pel consum o 

tinença il·lícit de  

substàncies estupefaents 

entre els joves de 14 a 17 

anys 

  (menors edat)    

Foment de la salut Blokus (Salut mental)      

Participació 
Foment de la 

participació 

Trobada de delegats i 

delegades de 

l‟ensenyament secundari  

     

Mobilitat internacional      

Espais de participació      
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S

o
b

re
 l

e
s

 p
o

lí
ti

q
u

e
s

 d
e

 j
o

v
e
n

tu
t 

Polítiques de 

joventut dels 

municipis  

Suport a les polítiques 

municipals de joventut  

Forma‟t al Territori      

Oficina Jove del Bages      

Professional  de joventut 

compartit  
     

Plans sectorials/Protocols 

comarcals d‟acció  
     

Projectes conjunts      

Referent Ocupació Juvenil      

Municipis Menors de 500 

habitants 

     

Polítiques de 

joventut (CCB)  

Impuls a les polítiques 

de joventut  

Pla Comarcal de joventut       

Delegació de competències       
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TEMPORALITAT (Implementació projectes) 

EIXOS  ÀMBITS PROGRAMES PROJECTES 
ANUALITATS 

2020 2021 2022   2023   2024 

S
o

b
re

 l
a
 J

o
v
e

n
tu

t 

Educació 

/formació  
ORIENTACIÓ. LA TEVA TRIA 

Fira de l‟Estudiant      

Referent Ocupació Juvenil      

Treball 

DE CAMÍ CAP EL MÓN 

LABORAL 

Fira de l‟Estudiant      

Referent Ocupació Juvenil      

Mobilitat internacional      

FEM XARXA- SOM 

OCUPACIÓ  
Referent Ocupació Juvenil     

 

EMPRENEDORIA  Referent Ocupació Juvenil      

Salut   

Foment de l’oci saludable  
Àngels de nit       

Protocol de prevenció de violències sexuals en espais d‟oci      

Foment del consum 

responsable de drogues i 

altres addicions 

Protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa pel 

consum o tinença il·lícit de  substàncies estupefaents entre els 

joves de 14 a 17 anys 

    

 

Foment de la salut Blokus (Salut mental)      

Participació Foment de la participació 

Trobada de delegats i delegades de l‟ensenyament secundari       

Mobilitat internacional      

Espais de participació       

S
o

b
re

 l
e
s

 p
o

lí
ti

q
u

e
s
 d

e
 

jo
v

e
n

tu
t 

Polítiques de 

joventut dels 

municipis  

Suport a les polítiques 

municipals de joventut  

Forma‟t al Territori      

Oficina Jove del Bages      

Professional  de joventut compartit       

Plans sectorials/Protocols comarcals d‟acció       

Projectes conjunts      

Referent Ocupació Juvenil      

POBLETS (Municipis Menors de 500 habitants)      

Polítiques de Impuls a les polítiques de Pla Comarcal de joventut       
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joventut (CCB)  joventut  Delegació de competències       
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PRESSUPOST ESTIMAT 

EIXOS  ÀMBITS PROGRAMES PROJECTES 
PRESSUPOST ANUAL 

2020 2021 2022 2023 2024 

S
o

b
re

 l
a
 J

o
v

e
n

tu
t 

Educació 

/formació  
ORIENTACIÓ. LA TEVA TRIA 

Fira de l‟Estudiant 6.500,00€ 7.000,00€ 7.000,00€ 7.000,00€ 7.000,00€ 

Referent Ocupació Juvenil 38.000,00€ 38.000,00€ 38.500,00€ 39.000,00€ 39.000,00€ 

Ocupació 

DE CAMÍ CAP EL MÓN 

LABORAL 

Fira de l‟Estudiant      

Referent Ocupació Juvenil      

Mobilitat internacional 32.000,00€ 32.000,00€ 32.500,00€ 32.500,00€ 32.500,00€ 

FEM XARXA- SOM OCUPACIÓ  Referent Ocupació Juvenil      

EMPRENEDORIA  Referent Ocupació Juvenil      

Salut   

Foment de l’oci saludable  

Àngels de nit  3.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 

Protocol de prevenció de violències masclistes en espais 

d‟oci 
500,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 

Foment del consum responsable 

de drogues i altres addicions 

Protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa 
pel consum o tinença il·lícit de  substàncies estupefaents 
entre els joves de 14 a 17 anys 

     

Foment de la salut Blokus (Salut mental)  1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

Participació Foment de la participació 

Trobada de delegats i delegades de l‟ensenyament secundari  2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

Mobilitat internacional      

Espais de participació   500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 

S
o

b
re

 l
e
s
 p

o
lí
ti

q
u

e
s
 d

e
 

jo
v

e
n

tu
t 

Polítiques de 

joventut dels 

municipis  

Suport a les polítiques 

municipals de joventut  

Forma‟t al Territori 500,00€ 750,00€ 750,00€ 750,00€ 750,00€ 

Oficina Jove del Bages      

Professional  de joventut compartit (cost contractació) 32.000,00€ 32.000,00€ 32.500,00€ 33.000,00€ 33.000,00€ 

Plans sectorials/Protocols comarcals d‟acció  500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 

Projectes conjunts 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

Referent Ocupació Juvenil      

Municipis Menors de 500 habitants (POBLETS) 750,00€ 750,00€ 750,00€  750,00€ 

Polítiques de 

joventut (CCB)  

Impuls a les polítiques de 

joventut  

Pla Comarcal de joventut       

Delegació de competències       

  TOTAL  117.250,00 € 122.500,00 € 124.000,00 € 124.250,00 € 125.000,00 € 
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INTERSECCIONALITAT 

EIXOS  ÀMBITS PROGRAMES PROJECTES GÈNERE 
DIVERSITAT 
CULTURAL 

SITUACIÓ 
ADMINISTRATIVA 

IRREGULAR 

DIFICULTATS 
ECONÒMIQUES 

DERIVACIÓ 
SERVEIS SOCIALS 

DIVERSITAT 
FUNCIONAL 

S
o

b
re

 l
a
 J

o
v

e
n

tu
t 

Educació 
/formació  

ORIENTACIÓ. LA 
TEVA TRIA 

Fira de l‟Estudiant       

Referent Ocupació Juvenil       

Ocupació DE CAMÍ CAP EL 
MÓN LABORAL 

Fira de l‟Estudiant       

Referent Ocupació Juvenil       

Mobilitat internacional       

FEM XARXA- SOM 
OCUPACIÓ  

Referent Ocupació Juvenil 
      

EMPRENEDORIA  Referent Ocupació Juvenil       

Salut   Foment de l’oci 
saludable  

Àngels de nit        

Protocol de prevenció de 
violències sexual en espais d‟oci 

      

Foment del 
consum 
responsable de 
drogues i altres 
addicions 

Protocol de mesures alternatives 
a la sanció administrativa pel 
consum o tinença il·lícit de  
substàncies estupefaents entre 
els joves de 14 a 17 anys 

      

Foment de la salut Blokus(Salut mental)       

Participació Foment de la 
participació 

Trobada de delegats i delegades 
de l‟ensenyament secundari  

      

Mobilitat internacional       

Espais de participació        

S
o

b
re

 l
e
s
 p

o
lí
ti

q
u

e
s
 d

e
 j

o
v

e
n

tu
t Polítiques de 

joventut dels 
municipis  

Suport a les 
polítiques 
municipals de 
joventut  

Forma‟t al Territori       

Oficina Jove del Bages       

Professional  de joventut 
compartit  

      

 
Plans sectorials/Protocols 
comarcals d‟acció  

      

Projectes conjunts       

Referent Ocupació Juvenil       

Municipis Menors de 500 
habitants- POBLETS 

      

Polítiques de 
joventut 
(CCB)  

Impuls a les 
polítiques de 
joventut  

Pla Comarcal de joventut        

Delegació de competències  
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10. Annexes 


