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1. Presentació   

El document que teniu a les mans és el Pla Local de Joventut 2020-24 del municipi de 

Fonollosa. És un document elaborat entre el març del 2019 i el gener del 2020 per 

l’equip de joventut de l’Ajuntament de Fonollosa.  

Aquest document ha estat redactat per la dinamitzadora juvenil actual, conjuntament 

amb el regidor de joventut i l’alcalde, i amb el suport de la tècnica de joventut del 

Consell Comarcal del Bages.  

Està concebut com una eina de treball que permeti explicar (tant a la ciutadania com a 

les administracions) quina és la situació actuals dels i les joves del municipi de 

Fonollosa, segons les dades recollides, i quines són les polítiques que es pretenen 

aplicar durant l’actual legislatura des de la Regidoria de Joventut.  

També ha de ser un document que ajudi a orientar, planificar, coordinar i definir les 

diferents actuacions municipals adreçades al col·lectiu jove.  

És un document aprovat pel Ple municipal on hi ha fixades totes les propostes i línies 

d’acció de cara a la legislatura 2020-24.  

Des de l’ajuntament veiem imprescindible aquest document com a eina de treball per 

poder plantejar unes accions que donin resposta a les necessitats reals dels i les joves 

del municipi de Fonollosa, però també veiem molt important que sigui una referència, 

tant per la regidoria de joventut com per a totes les altres àrees i d’aquesta manera 

fer-hi una mirada holística i transversal.  

Principis rectors de les polítiques de joventut 

Segons el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010/2020, de polítiques de joventut, 

els principis rectors de les polítiques de joventut de Catalunya  són els següents: 

a) Integralitat: Les polítiques de joventut han de respondre a una perspectiva 

integral que interrelacioni els diversos àmbits de la vida de les persones joves, i 

que s'articuli sobre la base de plantejaments de xarxa i coordinació transversal. 

b) Participació La política de joventut no pot estar allunyada de les persones joves 

i el moviment juvenil organitzat, així com d’altres agents que poden intervenir 
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en el desenvolupament de la política i en la realitat juvenil: centres educatius, 

entitats que treballen per a joves, etc. 

c) Qualitat: Aquest principi rector fa referència als aspectes que han de contribuir 

a que el desenvolupament de les polítiques de joventut es facin sobre una 

rigorosa “voluntat de fer-ho bé”, Incorporant criteris de qualitat, eficiència i 

eficàcia. 

d) Transformació: Les polítiques de joventut han detenir una funció 

transformadora per tal de contribuir a la missió del PNJCat. Per tant, caldrà que 

tinguin un impacte positiu en la realitat juvenil i en l’entorn: -Transformant les 

condicions de vida per millorar-les i facilitar que totes les persones puguin 

desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida.-Fent possible un entorn-

societat que ho permet. 

Principis d’actuació en matèria de joventut 

Segons l’article 6 de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, 

l’actuació en matèria de joventut ha de seguir els següents principis:  

a) La universalitat: elaborar polítiques adreçades a totes les persones joves sense 

distinció de sexe, ètnia, origen, edat, estat civil, ideologia, creences, opció sexual o 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

b) La igualtat d'oportunitats: reduir les desigualtats entre els diferents punts de 

partida de les persones joves en el procés d'elaboració de llur propi projecte de vida.  

c) L'atenció a la diversitat: considerar i atendre la diversitat i la diferència de gènere, 

ètnica, territorial, física, psíquica, social i cultural, per a garantir la igualtat 

d'oportunitats a totes les persones joves i promoure el valor de la solidaritat en la 

diversitat. 

d) L'emancipació juvenil: facilitar les condicions bàsiques necessàries per a 

l'emancipació de les persones joves. 
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e) La participació: construir una cultura participativa i facilitar que les persones joves, 

en els diferents àmbits socials, es puguin vincular als processos de presa de decisions i a 

les entitats juvenils i formar-ne part. 

f) La coresponsabilitat: cedir capacitat de decisió i gestió sobre els afers públics i 

potenciar la coresponsabilitat en el seu exercici. 

g) La innovació i l'aprenentatge social: incorporar com a base per a la construcció de 

les polítiques de joventut la innovació permanent, l'aprenentatge social, 

l'experimentació i la negociació. 

h) La proximitat: promoure el disseny i l'aplicació de solucions des dels centres de 

decisió situats prop de les persones joves. Les polítiques de joventut han d'incorporar 

un punt de vista territorial. Totes les actuacions necessàries en benefici de les persones 

joves s'han de dur a terme tenint en compte les diferents realitats territorials. 

i) L'interès juvenil: tenir en compte la dimensió juvenil, especialment les que afecten 

les persones joves d'una manera directa o indirecta. 

j) La coordinació, la cooperació i la planificació: respondre a les necessitats detectades. 

És un deure de les administracions públiques catalanes amb competència en aquesta 

matèria la coordinació, la cooperació i la planificació de les polítiques de joventut, tant 

pel que fa al disseny com a l'execució. El treball en el desenvolupament de les polítiques 

de joventut ha d'incorporar les diverses òptiques de treball sectorial i les diverses 

dinàmiques associatives i comunitàries pròpies de les persones joves, tenint en compte 

l'articulació en els diversos nivells territorials. Els departaments, les institucions, les 

entitats i els agents que correspongui han de treballar coordinadament en cada 

intervenció sobre les polítiques de joventut. 

k) L'eficàcia, l'eficiència i la gestió responsable: dotar-se dels recursos suficients per a 

assolir els objectius previstos, donant-los un ús adequat a la seva finalitat i gestionant-

los amb responsabilitat. 

l) La descentralització i la desconcentració: planificar des de la proximitat, tot 

garantint-ne la plena eficàcia i l'execució. 
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2. Context  

El municipi de Fonollosa 

El municipi de Fonollosa està situat al sector 

occidental del Bages, al vessant sud de la serra de 

Castelltallat, a la vall de la riera del mateix nom, 

afluent del Riu Cardener. 

El terme municipal ocupa 51,67 km² i comprèn, a 

més del poble de Fonollosa, cap administratiu, les 

entitats de Camps, Fals i Canet de Fals. També el 

Raval de les Oliveres, els ravals del Paisà i 

Pocafarina i nombroses masies disperses.  

 

Terme municipal de Fonollosa. Elaboració pròpia, base del Mapa Urbanístic de Catalunya 

 

El municipi de Fonollosa ha tingut un creixement positiu des del 1991, quan tenia prop 

de 685 habitants. En els darrers deu anys del segle XX, la població va créixer prop del 

50%, amb un dinamisme molt superior al conjunt de la comarca, en especial entre el 

1996 i el 2001, quan el municipi creixia prop del 31%.  

Termes municipals de Fonollosa (en 

vermell) i de la capital, Manresa (negre), 

dins de la comarca del Bages 
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El gran creixement d'habitants del municipi s'ha basat principalment en el procés 

d’urbanització del nucli de Canet de Fals i la transformació dels seus habitatges, abans 

utilitzats per passar el cap de setmana, en primeres residències. La població d’enguany 

es reparteix de la següent manera en les diferents entitats del municipi: 

Entitat de 
població 

 Habitants 

Camps  91 

Canet de Fals  812 

Fals  347 

Fonollosa  221 

Dades: 2019. Font: Padró. 

La població estrangera no arriba al 2% del total, una xifra molt baixa en contrast amb la 

realitat del conjunt del país, i d’aquests la pràctica majoria són europeus. 

Pel que fa a la distribució de la població entre sexes, en general és força equitativa, tot i 

que hi ha més homes que dones. 

La piràmide del municipi té forma regressiva, formada per una població envellida. 

Aquest fenomen es deu a la manca de serveis i recursos adreçats als joves i a la gent 

gran.  
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Regidoria de Joventut 

La Regidoria de Joventut i el conjunt d’actuacions que duu a terme van dirigides a 

joves de 12 a 29 anys. L’equip de treball de la regidoria el conformen: el regidor de 

joventut titular i la dinamitzadora juvenil compartida, que enguany s’ha incorporat a 

quatre municipis del Bages: Súria, Callús, Cardona i Fonollosa. 

En aquesta nova legislatura volem presentar un Pla Local de Joventut on es destinin els 

esforços i compromís per tal de millorar la situació dels i les joves al poble, seguint uns 

elements que creiem imprescindibles:  

- Participació, on els i les joves tinguin un paper important a l’hora de prioritzar i 

proposar les actuacions,  

- Visió holística, on es tinguin en compte tots els àmbits de la vida del jove 

(l’habitatge, el treball, l’educació, la cultura, la salut i la participació),  

- Transversalitat, on crear una xarxa i coordinació entre les diferents àrees i 

recursos del propi municipi i de les figues professionals que l’integren.  

- Proximitat, on els joves puguin tenir accés a aquestes polítiques i a tenir veu 

dins de l’ajuntament i, al mateix temps, la institució s’apropi al carrer.  

Amb aquesta visió volem que els i les joves siguin protagonistes de les polítiques de 

joventut de Fonollosa. 
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Antecedents 

L’any 2009 es va elaborar l’últim Pla Local de Joventut vigent al municipi. Aquest pla 

analitzava cada àmbit que afectava al col·lectiu jove (habitatge, ocupació, educació, 

salut,...) i proposava actuacions per al període 2009-11.  

Malauradament, després de l’aprovació del PLJ 2009-11 va desaparèixer la figura 

tècnica de joventut i no es van poder desenvolupar les accions pertinents.  

La planificació de l’actual PLJ ha tingut en compte les darreres experiències dels plans 

locals antics. 

 

Visió i Missió 

 

L’Ajuntament de Fonollosa ha adquirit el compromís de treballar amb les polítiques de 

joventut seguint la missió i visió fixats pel PNJC 2010-20.  

 

 

VISIÓ 

Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus 

projectes de vida i les seves expectatives. 

Una societat socialment més justa. 

Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper 

protagonista en el desenvolupament del seu entorn. 

 

 

 

MISSIÓ 

Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent 

la diversitat de formes i models de vida. 

Incidir sobre la trajectòria vital de les persones joves com a oportunitat 

per a la mobilitat social i evitar la reproducció de desigualtats. 

Apoderar el/la jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper 

actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat. 

Fer front a tots aquells aspectes que afecten, fan possible o dificulten la 

participació de la gent jove en el seu entorn i que permetran que siguin 

protagonistes del seu projecte de vida individual i col·lectiu. 
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3. Introducció   

Les noves polítiques d’aquest Pla Local de Joventut 2020-24 parteixen d’un procés de 

recerca i estudi de la situació actual dels i les joves del municipi. A través de la diagnosi 

elaborada s’han pogut extreure quines són les necessitats i les mancances dels i les 

joves per poder donar-hi resposta. 

L’elaboració del PLJ s’ha dut a terme a partir de diferents metodologies de treball. En 

la següent taula podem veure el procés detallat:  

 

Diagnosi Dades quantitatives i qualitatives, a partir del Padró Municipal i de 

l’IDESCAT. 

Consultes documentals, de documents en relació a joventut i els antics 

PLJ.  

Taula amb entitats socioculturals (9 participants) 

Enquesta Jove (50 joves participants)  

Debat de les polítiques amb l’alcalde i el regidor de Joventut sobre les 

polítiques actives, els recursos disponibles i línies de treball. 

Disseny Anàlisi de la diagnosi 

Taula jove per la priorització de les conclusions (14 joves participants) 

Propostes d’actuació 

Aprovació i 

presentació 

Aprovació per ple i presentació pública amb torn per precs i preguntes 

 

 

Enquesta als joves de Fonollosa 

Durant el juny del 2019 es va dur a terme una enquesta per poder elaborar la diagnosi 

del PLJ del municipi. El contingut de l’enquesta tenia la intenció de tenir una imatge 

general de la població juvenil al municipi, i demanava qüestions sobre aquests grans 

temes:  

- Informació general (edat, sexe, lloc de residència,...) 
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- Estudis i ocupació  

- Informació juvenil, coneixement de l’entorn i equipaments per a joves 

- Salut 

- Participació i cohesió social 

- Temps d’oci i lleure 

- Propostes 

 

Reunió amb les entitats culturals i de veïns i veïnes 

Al setembre de 2019 es va dur a terme una taula amb els  i les representants de les 

associacions culturals del municipi.  

Es van tractar temes sobre la secció juvenil dins de les associacions, la possibilitat del 

relleu i les necessitats dels i les joves del municipi.  

Aquestes reflexions es van incorporar a la diagnosi i van permetre fer un anàlisi més 

acurat sobre cada una de les dimensions de l’entorn juvenil. 
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4. El punt de partida. La diagnosi  

A finals de maig del 2019 es va començar la diagnosi del Pla Local de Joventut 2020-

2024, on vam fer una panoràmica de la joventut general. Per fer aquest estudi es van 

prioritzar diferents àmbits, tots ells a nivell general, ja que feia temps que no es feia 

cap estudi sobre la realitat juvenil del municipi. Els àmbits a analitzar han estat: 

-  Cultura, esports i oci 

- Participació i cohesió social 

- Educació i orientació educativa  

- Salut 

- Ocupació  

- Habitatge

4.1. Elements centrals de la diagnosi 

L’any 1996 la població jove del municipi representava un 20,71% de la població total i al 

2003, un 20,97%. Actualment aquesta població representa un 16,08% del total 

d’habitants. Aquest decreixement fa referència a la manca de recursos i serveis al 

municipi i de les prioritats actuals del jovent, una d’elles la priorització dels joves per la 

feina dins del sector industrial i de serveis o la proximitat dels serveis sanitaris, 

educatius,... 

Al maig del 2019 el total de joves de 12 a 18 anys era de 99 (49 noies i 50 nois) i de 19 a 

29 anys, 135 (60 noies i 75 nois). Un total de 234 joves. 
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A la diagnosi hem analitzat els recursos disponibles i les necessitats dels diferents 

àmbits que afecten a la població juvenil del municipi:  

 

Cultura, esports i oci 

Hi ha prou equipaments per realitzar una gran varietat d’esports, però només hi ha 

oferta a dos pobles (o nuclis poblacionals), a Fonollosa s’entrena futbol sala i a Canet 

de Fals hi ha la pista de voleibol però no es dinamitza. 

Des de la Regidoria de Joventut s’ofereixen activitats d’oci i lleure durant les vacances 

d’estiu (Juliol Jove) i les vacances de Nadal (Nadal Jove).  

 

Participació i cohesió social  

Cada nucli de població té el seu equipament cultural i una associació que gestiona i 

dona suport a les activitats culturals i recreatives. Tot i així, alguns dels joves troben a 

faltar un espai exclusivament juvenil.  

Entre els diferents pobles no es realitzen activitats conjuntes, existeix una “barrera 

relacional” que afirmen que fa molts anys que hi és i no acostumen a trobar-se ni 

compartir espais ni activitats.  

 

Educació/Orientació educativa 

El municipi no disposa de centres d’educació secundària, per tant, els i les joves han de 

desplaçar-se a un altre municipi. El poble on més joves es desplacen per realitzar la 

seva formació secundaria és Sant Joan de Vilatorrada, per la proximitat.  

Fins ara no hi ha hagut cap figura professional al municipi que pogués fer una 

orientació i acompanyament en la tria d’estudis, per tant tenen poc accés a serveis 

locals i comarcals d’informació i emancipació juvenil.  

 

Salut 

Els i les joves tenen un consultori mèdic a cada nucli de població i la possibilitat 

d’atenció 24h amb els serveis extensibles dels equips de Sant Joan de Vilatorrada.  
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Pel que fa a la informació sobre hàbits saludables i prevenció de conductes de risc és 

quasi inexistent en el municipi, ja que tenim poca informació sobre la salut dels i les 

joves.  

Hi ha un projecte de Salut Comunitària dins de l’ajuntament, però el públic que hi 

participa és adult o gent gran.  

 

Ocupació 

En l’àmbit d’orientació laboral no existeix cap servei municipal d’ocupació, els i les 

joves s’han de desplaçar Manresa, on troben la Oficina Jove, o a Sant Joan de 

Vilatorrada o a Calaf, on poden trobar serveis especialitzats.  

 

Habitatge 

Aquesta legislatura 2019-2023 s’ha creat una regidoria de dedicada a habitatge, per 

tant, anteriorment no s’ha analitzat quina és la situació del jovent en aquest àmbit. 

Amb aquesta nova àrea s’han inscrit a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, promogut 

per la Diputació de Barcelona, com a primer pas per desenvolupar el servei.  

 

4.2. Conclusions de la diagnosi 

Les conclusions de la diagnosi del PLJ 2020-24 les extraurem de les recerques 

realitzades durant tot el procés, tenint en compte: 

 

- Anàlisi de dades del padró 

- Anàlisi dades IDESCAT 

- Enquesta a la població jove del municipi 

- Taula d’entitats socioculturals del municipi (4 nuclis poblacionals) 

- Taula politico-tècnica del municipi 

 

 

Les conclusions extretes són les següents: 
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Cultura, esports i oci 

1- Hi ha oferta en temes d’oci al municipi centrada els mesos de juliol i desembre, 

però caldria una oferta d’oci i lleure durant el curs els caps de setmana, 

sempre tenint en compte els actes programats per altres associacions o 

entitats.   

2- Els equipaments esportius del municipi estan ben repartits pel territori però 

només s’ofereix la modalitat de futbol sala. S’hauria de vetllar perquè el club 

esportiu i altres entitats potenciessin altres esports i així poder rendibilitzar 

més tots els equipaments creant més oferta esportiva dinamitzada, com 

entrenaments de voleibol platja, a Canet, o de motocròs a Fonollosa.   

3- Dins de les activitats de joventut caldria promoure de manera equitativa l’oci 

saludable i l’oci nocturn entre els i les joves.  

Participació i associacionisme 

1- Les associacions culturals i de veïns i veïnes dels diferents nuclis de població 

tenen representació juvenil però caldria incidir en donar-los un espai reservat 

per poder reunir-se, participar i programar conjuntament amb les sòcies 

adultes, creant així seccions joves.  

2- Sovint els i les joves creen barreres amb els ajuntaments, ja que veuen la part 

jeràrquica de les institucions. Una de les polítiques de joventut que hem de 

tenir clara és el tracte de igual a igual amb els joves, creant un espai de 

consulta, debat i pressa de decisions dins dels ajuntaments.  

Cohesió social 

1- Veient la poca cohesió que hi ha entre els i les joves dels diferents nuclis de 

població, les activitats i polítiques de joventut haurien de tenir com a una de les 

finalitats fomentar l’apropament entre els i les joves dels diferents nuclis de 

població.  
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Educació/Orientació educativa 

1- Al no tenir centres de secundària al municipi, caldria aprofitar els recursos 

comarcals d’orientació educativa i treballar per una bona derivació dels i les 

joves a aquests recursos ja existents. 

2- Promoure també la figura de la dinamitzadora juvenil com a informadora, 

oferint assessories i acompanyaments en l’educació i la formació continuada 

dels i les joves.  

Salut 

1- No hi ha prou seguiment dels joves en temes de salut, així que caldria un estudi 

més acurat sobre les conductes de risc que hi podrien haver i plantejar un 

treball conjunt amb la Regidoria de Salut.  

Ocupació 
1- Degut a la inexistent oferta laboral al municipi, caldria apostar per donar 

suport i facilitar l’accés dels i les joves a les formacions complementàries, com 

poden ser el carnet de monitor/a, de manipulador/a d’aliments,... 

Habitatge 
1- Veiem que hi ha la intenció dels i les joves de quedar-se al municipi un cop 

s’independitzin i que no hi ha prou oferta d’habitatge, per tant, caldrà 

promoure polítiques que fomentin que els i les joves tinguin oportunitat de 

quedar-se al municipi.  
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5. El disseny  

El disseny del document del Pla Local de Joventut seguirà l’esquema que hi ha a 

continuació: 

 

 

 

 

Aquest és un moment de reflexió i d’organització de les problemàtiques detectades en 

la fase inicial de diagnosi. Cal, en la mesura que ens sigui possible, donar resposta al 

llarg del document a les qüestions que ens ocupen i a les causes que originen les 

problemàtiques detectades. Aquesta reflexió ens ha de permetre prendre decisions 

respecte la nostra política de joventut.  

 

5.1. Priorització de les conclusions 
 

Dels àmbits hem realitzat una priorització segons i necessitats dels i les joves, i també a 

nivell polític i tècnic.  

Creiem important prioritzar els àmbits de manera participativa, ja que d’aquesta 

manera podrem garantir que les propostes i accions que realitzem estan responent a 

les necessitats reals del jovent del municipi. 

  

A partir d’una taula jove convocada a l’ajuntament de Fonollosa, els i les joves 

assistents van poder conèixer el concepte de Pla Local de Joventut, els àmbits 

d’actuació i les conclusions de la diagnosi. En aquella taula vam decidir no prioritzar 

l’àmbit de salut, ja que creiem que les conclusions són a nivell polític i que no està 

prou treballat com per explicar als i les joves. D’aquesta manera van prioritzar els 

diferents àmbits de la següent manera: 

 

 

Conclusions 
de la 

diagnosi 

 
Priorització 
  

Línies 
/objectius 

estratègiques 

Línies 
d’intervenció  

Programes/ 
Projectes 
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Àmbit temàtic d’actuació Eix 

Cultura, esports i oci Participació 

Educació/Orientació educativa  Emancipació 

Ocupació Emancipació 

Participació i associacionisme Participació  

Habitatge Emancipació 

Cohesió Social Participació 

 

En cultura, esport i oci van assenyalar que potser no calia una oferta cada cap de 

setmana, ja que moltes joves ja fan altres activitats, però van veure bé crear unes 

activitats trimestralment, semblants al Juliol Jove i al Nadal Jove. Per tant la proposta 

seria incorporar una Tardor i Primavera Jove.  

Pel que fa a esports i extraescolars, es va dir que per fer qualsevol altre esport no els hi 

fa res desplaçar-se i es van proposar tallers o classes de swing i dansa del ventre. 

 

En educació/orientació educativa es va dir que els i les joves que estan acabant 

l’ensenyament obligatori i batxillerat no tenen informació i acompanyament educatiu i 

que els hi faria molta falta. En aquest cas voldrien una figura que pogués orientar-les 

individualment.  

També van comentar que un dels altres serveis que els interessa són els voluntariats, 

camps de treball, Erasmus,...  

 

En ocupació es va proposar oferir el curs de monitor de lleure subvencionat, ja que 

molts joves van interessar-se en aquest tipus de formació.  

 

En participació i associacionisme va agradar la idea de crear seccions joves, però amb 

la finalitat de fer xarxa entre els joves de les diferents associacions.  

I pel que fa a la promoció de taules joves, enquestes, espais de consulta entre 

l’ajuntament i els joves van creure que era necessari i interessant.  
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En habitatge la majoria de joves diuen que no es veuen vivint aquí en un futur 

immediat, però el jovent més gran està en desacord. En aquest punt es va parlar de la 

necessitat de crear un mecanisme per compartir cotxe, ja que creuen que el transport 

és un impediment per viure al municipi. 

 

En cohesió social van mostrar desacords per la conclusió extreta i es va debatre sobre 

les causes d’aquesta poca cohesió. Els joves de Fonollosa afirmen que un cop acabes 

l’escola primària i vas a l’institut es creen diferents grups depenent del nucli de 

població on visquis. 

També van afirmar que les activitats que es fessin en els nuclis veïns no els atreien, pel 

simple fet que no tenen contacte amb altres joves.  En aquest punt es va parlar sobre 

certes barreres que existeixen entre els diferents pobles del municipi.  

 

D’altra banda, dins de la taula politicotècnica (alcalde, regidor de joventut i 

dinamitzadora juvenil) també es van debatre tots els àmbits proposats en el Pla Local,  

es va fer una valoració de les prioritzacions i es va elaborar una priorització definitiva 

tenint en compte les aportacions de joves dins de la Taula Jove. Les prioritzacions 

finals són les següents: 

 

Àmbit temàtic d’actuació Eix 

Cultura, esports i oci Participació 

Educació/Orientació educativa  Emancipació  

Participació i associacionisme Participació 

Ocupació  Emancipació 

Salut  Emancipació  

Cohesió Social  Participació 

Habitatge Emancipació 
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Aquest àmbits, tot i estar prioritzats de major a menor incidència, s’interrelacionen 

entre ells. També hi ha àmbits com mobilitat, informació o espai públic que no els 

prioritzem dins de les conclusions, però es tindran en compte en totes les accions que 

es realitzin des de la Regidoria de Joventut. També s’impulsarà un treball transversal 

entre les altres regidories perquè tinguin una mirada integral en matèria de joventut. 

 

5.2. Les línies estratègiques i d’intervenció 
 

 

 

 
Per tal de dur d’abordar tots els àmbits que hem prioritzat anteriorment, cal detallar 

un mètode de treball que hem basat en tres pilars fonamentals, tres línies 

d’intervenció a seguir: l’acompanyament, la participació i la comunicació i territori. 

 

 

La primera línia estratègica es basa en oferir recursos i actuacions a la població jove del 

municipi encarats a facilitar el desenvolupament de les seves pròpies vides, així com el 

procés de transició cap a la vida adulta. Per aquest motiu, es treballen àmbits com 

l’ocupació, la formació, la salut o l’habitatge, entre d’altres. 

Objectius:  

- Impulsar un acompanyament i orientació que tingui en compte les necessitats 

reals de les persones joves, i que treballi des d’un doble vessant: 

l’assessorament individual, destinat a atendre les demandes concretes dels i les 

joves, i l’acompanyament col·lectiu, que ha de tenir en compte la naturalesa 

canviant de les necessitats d’aquest grup de població. 

 

Acompanyament 

Conclusions 
de la 

diagnosi 

 
Priorització 
  

Línies 
/objectius 

estratègiques 

Línies 
d’intervenció  

Programes/ 
Projectes 
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- Foment del treball transversal en temes d’acompanyament, vinculant a tots els 

serveis i àrees que desenvolupen o poden desenvolupar actuacions vinculades 

a joventut.  

 

La segona línia estratègica vol impulsar mecanismes i recursos consolidats de foment 

de la participació i del teixit associatiu juvenil. Les iniciatives agrupades en aquesta 

línia busquen potenciar l’empoderament individual i col·lectiu dels i de les joves, així 

com dinamitzar i facilitar l’autogestió i l’activitat associativa. En aquesta línia també 

fem referència a aquelles actuacions relacionades amb l’oferta cultural i d’oci per a les 

persones joves del municipi. 

Objectius: 

- Fomentar la participació juvenil, individual i col·lectiva creant espais 

d’aprenentatge no formal, generant alhora relacions horitzontals. 

 

- Promoure la participació dels i les joves dels diferents nuclis de població, 

incidint així per igual en cada lloc.  

 

- Desenvolupar una oferta cultural i d’oci variada i atractiva per a joves de perfils 

diversos. Potenciar en aquest sentit la participació dels i de les joves en el 

plantejament i desenvolupament d’activitats que resultin motivadores i 

atractives. 

 

 

La tercera línia estratègica gira al voltant de les interaccions que es realitzen des del 

Servei. Per una banda, pretén endreçar i millorar els canals de comunicació amb les 

persones joves i les agents implicades en joventut i per l’altra, definir els vincles entre 

Participació

Comunicació i territori
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l’administració local, altres administracions i agents del territori que treballen 

polítiques de joventut. 

Objectius: 

- Adequar els canals de comunicació del Servei de Joventut a la realitat de les 

persones joves i als mecanismes de comunicació que utilitzen habitualment. 

 

- Consolidar els vincles amb tots aquells agents i administracions que treballen 

amb persones joves, procurant desenvolupar espais o mecanismes de 

coordinació que perdurin en el temps. 

5.3. Els eixos específics i transversals   
 

A partir de les diferents prioritzacions s’han creat diferents eixos estratègics per poder 

treballar totes les propostes. També hi ha un eix que és transversal (gènere i diversitat) 

i es tindrà en compte en tots els àmbits de la joventut.  

 

Eix transversal Eixos específics Programes 

EIX – GÈNERE I 
DIVERSITAT 

Planificació dels 

programes i accions 

tenint en compte una 

mirada cap a totes les 

diversitats i promovent 

la lluita contra les 

desigualtats socials 

(sexe, edat, origen, 

territori, classe social, 

diversitats funcionals,...). 

EIX – PARTICIPACIÓ 

Capacitat dels i les joves d’incidir en el 

procés de pressa de decisions de tot 

allò que afecta les seves vides: entorn, 

relacions i desenvolupament personal i 

col·lectiu.  
Possibilitar als i les joves la seva 

implicació directa en el poble tenint en 

compte els diferents nivells de 

participació: assistents, consumidors, 

organitzadors, promotors, creadors, 

impulsors,... d’activitats, projectes i 

accions. 

Cultura, esports 
i oci 

 

Participació i 
associacionisme 

 

Cohesió Social 
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Generarem oportunitats 

socials pel 

desenvolupament 

personal i col·lectiu dels 

i les joves, generant 

noves dinàmiques 

d’inclusió.  

 

EIX - EMANCIPACIÓ 

Programes i accions que es duen a 

terme amb la finalitat de facilitar la 

realització del projecte de vida de les 

persones joves, atenent a la diversitat 

de formes i models.  

Promoure la participació social i política 

total en tots els sectors de la vida 

quotidiana. 

Capacitat de poder decidir i fer. 

Educació/Orient
ació educativa 

Ocupació 

Salut 

Habitatge 
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6. Els programes i projectes 

 

 

 

 

A partir de l’anàlisi dels diferents àmbits i de la reflexió sobre les línies estratègiques i 

d’intervenció hem elaborat diversos programes per cobrir les necessitats i mancances 

en termes de joventut a Fonollosa.  

6.1. Esquema global dels programes i projectes 
 
 

Eix estratègic Programa Projectes 

 

PARTICIPACIÓ 

1. Cultura, esports i oci 

1.1. Juliol Jove 

1.2. Nadal Jove 

1.3. Activitats juvenils 

2. Participació i 
associacionisme 

2.1. Espai obert a 
l’ajuntament 

2.2. Seccions joves dins les 
ACR 

2.3. Espai jove de Fonollosa 

3. Cohesió social 3.1. Tour pel municipi 

 

EMANCIPACIÓ 

4. Educació/Orientació 
educativa 

4.1. Espai de consulta +16 

5. Ocupació 

5.1. Ajut en extra-formació 
+16 

5.2. Espai de consulta +16 

6. Salut 6.1. Salut Jove 

7. Habitatge 7.1. Habitatge jove 

Conclusions 
de la 

diagnosi 

 
Priorització 
  

Línies 
/objectius 

estratègiques 

Línies 
d’intervenció  

Programes/ 
Projectes 
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6.2. Especificació dels programes i projectes 
 

CULTURA, ESPORTS I OCI 
 

1.1 JULIOL JOVE 

Eix/Àmbit Participació – CULTURA, ESPORTS I OCI  

Objectius 

- Impulsar activitats d’oci i lleure exclusivament per a joves durant 
les setmanes de juliol. 
- Motivar la participació dels i les joves del municipi a les activitats 
programades des de l’ajuntament. 
- Promoure que les activitats programades siguin del màxim 
interès possible per la gent jove del municipi. 
- Aconseguir la gratuïtat de les activitats o que tinguin un preu 
assequible per a tot el jovent. 

Descripció 

A partir d’un procés participatiu i de consulta, organitzar un seguit 
d’activitats durant el mes de juliol, exclusives per a joves. 
En totes les activitats tindrem present la perspectiva inclusiva i de 
diversitat, adaptant i organitzant activitats accessibles per a 
tothom. 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de participants 
- Grau d’implicació dels joves 
- Registre de demandes i propostes fetes 
- Grau de satisfacció dels joves 
- Comparativa de les activitats realitzades amb les demandes 
rebudes 

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil 

Equipaments: Espais municipals, centres culturals i esportius,... 

Pressupost 2020 2400€ 
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1.2 NADAL JOVE 

Eix/Àmbit Participació – CULTURA, ESPORTS I OCI  

Objectius 

- Impulsar activitats d’oci i lleure exclusivament per a joves durant 
les vacances de nadal. 
- Motivar la participació dels i les joves del municipi a les activitats 
programades des de l’ajuntament. 
- Promoure que les activitats programades siguin del màxim 
interès possible per la gent jove del municipi. 
- Aconseguir la gratuïtat de les activitats o que tinguin un preu 
assequible per a tot el jovent. 

Descripció 

A partir d’un procés participatiu i de consulta, organitzar un seguit 
d’activitats durant les vacances de Nadal, exclusives per a joves. 
En totes les activitats tindrem present la perspectiva inclusiva i de 
diversitat, adaptant i organitzant activitats accessibles per a 
tothom. 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de participants 
- Grau d’implicació dels joves 
- Registre de demandes i propostes fetes 
- Grau de satisfacció dels joves 
- Comparativa de les activitats realitzades amb les demandes 
rebudes 

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil 

Equipaments: Espais municipals, centres culturals i esportius,... 

Pressupost 2020 1500€ 
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1.3 ACTIVITATS JUVENILS 

Eix/Àmbit Participació – CULTURA, ESPORTS I OCI  

Objectius 

- Impulsar activitats d’oci i lleure exclusivament per a joves, 
repartides durant l’any. 
- Motivar la participació dels i les joves del municipi a les activitats 
programades des de l’ajuntament. 
- Promoure que les activitats programades siguin del màxim 
interès possible per la gent jove del municipi. 
- Aconseguir la gratuïtat de les activitats o que tinguin un preu 
assequible per a tot el jovent. 

Descripció 

Des de l’Ajuntament, proposar, organitzar i dinamitzar diferents 
activitats d’interès pels joves del municipi, sempre estant oberts a 
escoltar propostes diverses, facilitant la comunicació del jovent 
amb l’administració. 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de participants 
- Grau d’implicació dels joves 
- Registre de demandes i propostes fetes 
- Grau de satisfacció dels joves 
- Comparativa de les activitats realitzades amb les demandes 
rebudes  

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil 

Equipaments: Espais municipals, centres culturals i esportius,... 

Pressupost 2020 500€ 
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PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 
 

2.1 ESPAI OBERT A L’AJUNTAMENT 

Eix/Àmbit Participació – PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME  

Objectius 

- Aconseguir acostar l’Ajuntament a la gent jove, intentant trencar 
la barrera que actualment existeix entre joves del municipi i l’ens 
local. 
- Promoure que els joves facin ús de les eines que els pugui oferir 
la figura de la dinamitzadora juvenil: educatives, laborals,... 
 

Descripció 

La intenció d’aquest projecte és crear un espai de comunicació 
efectiu entre joves i l’administració.  
Aquest espai també servirà per donar a conèixer les eines i serveis 
que ofereix l’ajuntament, fent especial esment a la figura de la 
dinamitzadora juvenil i les seves funcions. 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de trobades i consultes dels i les joves a l’administració. 
- Nombre de demandes per a consultes amb la dinamitzadora 
juvenil. 
- Grau de satisfacció dels joves amb les consultes realitzades i les 
respostes i/o propostes obtingudes. 
- Grau de participació en les trobades de joventut per debatre o 
decidir sobre les polítiques.  

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil 

Equipaments: Ajuntament 

Pressupost 2020 0€ 
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2.2 SECCIONS JOVES DINS LES ACR 

Eix/Àmbit Participació – PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME  

Objectius 

- Promoure la creació de seccions joves dins les ACR del municipi i 
intentar preservar les actuals. 
- Donar suport a la organització i dinamització d’activitats 
culturals, d’oci i lleure, per part d’aquestes seccions juvenils. 
- Aconseguir augmentar la participació dels joves del municipi a 
les ACR dels quatre pobles.  

Descripció 

Després de fer un estudi a partir de la recollida d’opinions, tant 
del jovent del municipi com de les diferents associacions, hem 
detectat que hi ha una manca de gent jove disposada a entrar a 
formar part de les ACR dels quatre pobles. Aquestes entitats son 
les principals encarregades de promoure les activitats culturals del 
nostre municipi. Per tant, creiem convenient potenciar la 
implicació del jovent en aquestes associacions per assegurar-ne la 
continuïtat i poder aportar la seva visió sobre els diferents temes 
a debatre i les activitats programades.  

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de joves implicats a les ACR 
- Grau d’implicació dels joves 
- Comparativa anual del nombre de joves dins les ACR 
- Nombre d’activitats proposades per les seccions joves 
- Grau d’interrelació entre les seccions joves dels municipis 

Recursos 

Humans: Associacions culturals i recreatives 

Equipaments: Casals i espais culturals gestionats per les 
associacions 

Pressupost 2020 0€ 
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2.3 ESPAI JOVE A FONOLLOSA 

Eix/Àmbit Participació - PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

Objectius 

- Oferir un espai exclusiu per a joves al poble de Fonollosa.  
- Vetllar pel compliment de les normes pactades per part del 
jovent i l’ajuntament. 
- Impulsar i ajudar al grup de joves de l’espai jove a organitzar 
activitats culturals, d’oci i lleure.  
- Demostrar la viabilitat de compartir un espai entre els joves i la 
gent gran del mateix poble. 

Descripció 

Responent a vàries demandes d’un grup de joves del poble de 
Fonollosa, des de l’Ajuntament es va accedir a cedir un espai 
perquè aquests s’hi podessin reunir. L’espai cedit és també 
l’utilitzat per la gent gran del poble. Després de convèncer a la 
gent gran de que eren perfectament compatibles les seves 
activitats al local amb les del jovent, es va tirar endavant la 
proposta, fent signar abans un seguit de normes i requisits a cada 
un dels joves sol·licitants.  
Aquest espai pretén ser un lloc de trobada per a joves de 12 a 18 
anys on puguin realitzar activitats i estar còmodes, sobretot a 
l’hivern.  

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 18 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Grau de satisfacció per part dels joves i de l’ajuntament. 
- Grau d’implicació dels joves a les activitats programades per part 
de l’Ajuntament 
- Grau d’implicació dels joves a les activitats que han de 
programar dins el període establert, sempre amb el nostre 
seguiment i ajuda. 
- Nombre queixes de la gent gran del poble. 

Recursos 

Humans: Dinamitzadora juvenil 

Equipaments: Local de la gent gran habilitat els caps de setmana 
pels joves (Fonollosa) 

Pressupost 2020 100€ 
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COHESIÓ SOCIAL 
 

3.1 TOUR PEL MUNICIPI 

Eix/Àmbit Participació – COHESIÓ SOCIAL  

Objectius 

- Programar activitats de manera equitativa per tot el municipi 
- Generar sentiment de pertinença entre els i les joves del 
municipi 
- Promoure la participació de tots i totes les joves en les decisions 
de joventut  

Descripció 

El municipi de Fonollosa està segmentat en nuclis de població 
diferents: Canet de Fals, Fals, Fonollosa i Camps. Entre aquests 
municipis no hi ha cohesió a l’hora de fer activitats i comunicar-se.  
Des de joventut volem incloure la perspectiva comunitària i tenir 
presents a tots i totes les joves del municipi.  
Es tracta de tenir present a l’hora d’organitzar activitats l’equitat i 
la distribució d’aquestes en el territori, així com promoure que els 
joves participin de totes les activitats independentment del lloc on 
es realitzin.   

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre d’activitats a cada poble 
- Nombre de joves participants de cada poble 
- Registre de demandes i participació per pobles 
- Participació en les activitats de joves de diferent poble 

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil 

Equipaments: Espais municipals i centres culturals 

Pressupost 2020 0€ 
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EDUCACIÓ/ORIENTACIÓ EDUCATIVA 
 

4.1 ESPAI DE CONSULTA +16 

Eix/Àmbit Emancipació – EDUCACIÓ/ORIENTACIÓ EDUCATIVA  

Objectius 

- Donar suport i acompanyament als i les joves sobre els possibles 
estudis i formacions.  
- Crear un espai de consulta i derivació en temes d’orientació 
educativa. 

Descripció 

Volem crear un espai d’acompanyament i consulta en temes 
d’estudis i feina per als i les joves que han finalitzat els seus 
estudis obligatoris i volen, o seguir estudiant o trobar una feina. 
Aquest espai pot ser tant virtual com físic. La part virtual serà 
mitjançant l’Instagram de Fonollosa Jove, on poden fer consultes 
a la dinamitzadora juvenil i l’espai físic són les cites que aquesta 
persona donarà als i les joves per trobar-se en els espais 
municipals i poder fer un acompanyament més personal i 
individualitzat.  

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de consultes realitzades 
- Nombre de consultes resoltes 
- Nombre de consultes físiques realitzades  
- Grau de satisfacció del servei per part dels i les joves 

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil 

Equipaments: Espais municipals i centres culturals 

Pressupost 2020 0€ 
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OCUPACIÓ 
 

5.1 AJUT EN EXTRA-FORMACIÓ +16 

Eix/Àmbit Emancipació - OCUPACIÓ  

Objectius 
- Oferir recursos i ajudes en formació professional i ocupacional 
per als i les joves del municipi. 
- Possibilitar la formació dels i les joves dins del municipi.   

Descripció 

Es tracta de poder oferir als i les joves formacions que els 
serveixin per poder ampliar les competències i aprenentatges i 
així poder donar suport a la recerca de feina i a les seves vides 
professionals. 
Unes de les formacions que podrien entrar dins d’aquest projecte 
seria el del carnet de monitor/a de lleure o el de manipulador/a 
d’aliments.   

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de demandes de formacions 
- Nombre de formacions realitzades  
- Grau de satisfacció de les persones participants 
- Nivell d’eficàcia de les formacions 

Recursos 
Humans: contractacions externes de professionals dels àmbits 

Equipaments: Espais municipals i centres culturals 

Pressupost 2020 500€ (amb aportacions d’altres àrees) 
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5.2 ESPAI DE CONSULTA +16 

Eix/Àmbit Emancipació - OCUPACIÓ  

Objectius 
- Donar suport i acompanyament als i les joves en la recerca de 
feina i el coneixement de les competències. 
- Crear un espai de consulta i derivació en temes d’ocupació   

Descripció 

Volem crear un espai d’acompanyament i consulta en temes 
d’estudis i feina per als i les joves que han finalitzat els seus 
estudis obligatoris i volen, o seguir estudiant o trobar una feina. 
Aquest espai pot ser tant virtual com físic. La part virtual serà 
mitjançant l’Instagram de Fonollosa Jove, on poden fer consultes 
a la dinamitzadora juvenil i l’espai físic són les cites que aquesta 
persona donarà als i les joves per trobar-se en els espais 
municipals i poder fer un acompanyament més personal i 
individualitzat. 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Nombre de consultes realitzades 
- Nombre de consultes resoltes 
- Nombre de consultes físiques realitzades  
- Grau de satisfacció del servei per part dels i les joves 

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil 

Equipaments: Espais municipals i centres culturals 

Pressupost 2020 0€ 
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SALUT 
 

6.1 SALUT JOVE 

Eix/Àmbit Emancipació - SALUT  

Objectius 

- Realitzar una diagnosi sobre la salut juvenil al municipi. 
- Crear un treball en xarxa conjuntament amb la Regidoria de 
Salut.  
- Oferir activitats que responguin a les necessitats de la salut 
actual del jovent del municipi.  
 

Descripció 

La Regidoria de Salut sempre s’ha centrar en la salut comunitària, 
però no ha arribat mai a especialitzar-se en els diversos 
col·lectius. Per tant, no tenim el coneixement sobre les conductes 
dels i les joves en l’àmbit de la salut.  
El projecte consisteix en fer un estudi sobre les necessitats actuals 
del jovent del municipi i crear un programa d’activitats per 
prevenir conductes de risc i promoure hàbits saludables.  

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Grau de coordinació amb la Regidoria de Salut 
- Projectes creats al voltant de la salut juvenil  
- Activitats realitzades en l’àmbit de prevenció de conductes de 
risc 
- Grau de participació dels i les joves 
- Grau de satisfacció de les persones participants 

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil i professionals de l’àmbit de salut 

Equipaments: Espais municipals i centres culturals 

Pressupost 2020 
0€ (el pressupost d’aquest projecte l’assumirà la Regidoria de 
Salut) 
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HABITATGE 
 

7.1 HABITATGE JOVE 

Eix/Àmbit Emancipació - HABITATGE  

Objectius 

- Formar part de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge i oferir els 
seus serveis. 
- Analitzar la perspectiva juvenil en temes d’habitatge al municipi. 
- Crear iniciatives amb la finalitat de que els i les joves tinguin 
oportunitats de quedar-se a viure al municipi.  

Descripció 

El 2019 es va crear la Regidoria d’Habitatge i s’ha inscrit a la Xarxa 
de Serveis Locals d’Habitatge.  
La intenció d’aquest projecte és començar a treballar l’àmbit 
d’habitatge dins de la Regidoria de Joventut, creant un treball en 
xarxa entre els professionals tècnics i la Regidoria d’Habitatge.  
La intenció d’aquest projecte és promoure accions per tal de que 
els i les joves puguin quedar-se a viure al municipi o tinguin 
mitjans de transport prou eficients per poder desplaçar-se.  

Població 
destinatària 

Joves d’entre 19 i 29 anys 

Responsables Joventut 

Cronograma 2020-2024 

Indicadors 
d’avaluació 

- Anàlisi de la perspectiva juvenil en habitatge 
- Nombre de demandes i consultes de joves en temes d’habitatge 
- Nombre de propostes i accions realitzades  

Recursos 
Humans: Dinamitzadora juvenil i personal tècnic de la Regidoria 
d’Habitatge 

Pressupost 2020 0€ 
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7. La sistematització 

 

7.1. Població destinatària  

El Pla Local de Joventut 2020-2024 està dissenyat per atendre a joves de 12 a 29 anys, 

tot i què algunes polítiques de joventut contemplen aquesta etapa fins els 34 anys. La 

majoria de propostes que presentem en aquest document estan destinades a totes les 

edats dins dels límits marcats, però n’hi ha algunes que són exclusives per als menors 

d’edat, o d’altres que estan pensades per a joves que han acabat els seus estudis 

obligatoris. En aquesta taula podem veure quines són les edats que comprenen cada 

un dels projectes:  

 Edat 

Àmbit Projecte 12-14  15-19 20-24 25-29 

Cultura, esports i 
oci 

Juliol Jove ● ● ● ● 

Nadal Jove ● ● ● ● 

Activitats juvenils ● ● ● ● 

Participació i 
associacionisme 

Espai obert a l’ajuntament ● ● ● ● 

Seccions joves dins les ACR ● ● ● ● 

Espai jove de Fonollosa ● ●   

Cohesió social Tour pel municipi ● ● ● ● 

Educació/Orientació 
educativa 

Espai de consulta +16  ● ● ● 

Ocupació 
Ajut en extra-formació +16  ● ● ● 

Espai de consulta +16  ● ● ● 

Salut Salut Jove ● ● ● ● 

Habitatge Habitatge Jove   ● ● 

 

 

 



 
 

  

DISSENY PLJ FONOLLOSA       | 31 

  
 
 
 

 

7.2. Temporalització 
 

Segons les possibilitats d’actuació i els recursos disponibles hem elaborat una taula on 

es mostra quina és la intenció temporal de dur a terme els programes del Pla Local de 

Joventut 2020-2024.  

 Any 

Àmbit Projecte 2020  2021 2022 2023 2024 

Cultura, esports i 
oci 

Juliol Jove ● ● ● ● ● 

Nadal Jove ● ● ● ● ● 

Activitats juvenils ● ● ● ● ● 

Participació i 
associacionisme 

Espai obert a l’ajuntament  ● ● ● ● 

Seccions joves dins les ACR   ● ● ● 

Espai jove de Fonollosa ● ● ● ● ● 

Cohesió social Tour pel municipi ● ● ● ● ● 

Educació/Orientació 
educativa 

Espai de consulta +16 ● ● ● ● ● 

Ocupació 
Ajut en extra-formació +16 ● ● ● ● ● 

Espai de consulta +16 ● ● ● ● ● 

Salut Salut Jove   ● ● ● 

Habitatge Habitatge Jove   ● ● ● 
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7.3. Metodologia: Transversalitat i treball en xarxa 
 

Les actuacions encarades a joves no sempre depenen de Joventut, sinó que hi ha altres 

serveis i àrees que contemplen serveis adreçats a joves. Hem pogut veure com la 

Regidoria de Salut o la d’Habitatge tenen molt a veure amb algunes de les accions del 

Pla Local de Joventut 2020-2024. És necessari assumir un esforç, al llarg dels anys de 

vigència del Pla, per a consolidar aquest treball conjunt entre les diferents àrees i 

generar noves formes de desenvolupar-lo.  

Per poder treballar de manera transversal cal seguir les següents línies:  
 

- Generar un espai de treball polític i tècnic per poder debatre sobre tots els 

àmbits que afecten als i les joves.  

- Destinar prou recursos econòmics i disposar del personal necessari per a 

impulsar aquesta transversalitat i els projectes i accions. 

- Traslladar la perspectiva juvenil a altres serveis i àrees, ja que és una tasca que 

pertany a la Regidoria de Joventut.  

Per treballar amb aquesta metodologia hem de tenir en compte diferents agents dins 
del procés:  
 
 

Política Tècnica 

Alcalde Tècnica de serveis a les persones 

Regidor de Joventut Dinamitzadora juvenil 

Regidor de Salut Educadora Social 

Regidor d’Educació  

Regidor d’Esports  

 
Dins de cada un dels projectes també hi ha diferents agents implicats, que són els 

responsables o organitzadors/es. En aquesta taula podeu veure la representativitat en 

cada un d’ells:  
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 Agents implicats 

Àmbit Projecte Dinamitzadora 
joventut  

Joves Altres 
àrees 
municipals 

Regidoria 

Cultura, esports i 
oci 

Juliol Jove ● ●  ● 

Nadal Jove ● ●   

Activitats 
juvenils 

● ●  ● 

Participació i 
associacionisme 

Espai obert a 
l’ajuntament 

● ● ● ● 

Seccions joves 
dins les ACR 

● ●  ● 

Espai jove de 
Fonollosa 

● ●  ● 

Cohesió social 
Tour pel 
municipi 

● ● ● ● 

Educació/Orientació 
educativa 

Espai de 
consulta +16 

● ●   

Ocupació 

Ajut en extra-
formació +16 

● ● ● ● 

Espai de 
consulta +16 

● ●   

Salut Salut Jove ● ● ● ● 

Habitatge Habitatge Jove ● ● ● ● 
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7.4. Pressupost i finançament 
 

Pressupost anual 

Àmbit Projecte Despeses 

Ingressos 

Subvenció 
Ingressos 

propis 

Cultura, esports i 
oci 

Juliol Jove 2400€ 2100€ 300€ 

Nadal Jove 1500€  1500€ 

Activitats juvenils 500€  500€ 

Participació i 
associacionisme 

Espai obert a 
l’ajuntament 

0€  
 

Seccions joves dins les 
ACR 

0€  
 

Espai jove de Fonollosa 100€  100€ 

Cohesió social Tour pel municipi 0€   

Educació/Orientació 
educativa 

Espai de consulta +16 0€  
 

Ocupació 

Ajut en extra-formació 
+16 

500€  500€ 

Espai de consulta +16 0€   

Salut Salut Jove 0€   

Habitatge Habitatge Jove 0€   

Recursos humans Dinamitzadora juvenil 9804,08€ 5142,86€ 4661,22€ 

Total Ingressos /Despeses 14804,09€ 14804,09€ 

 

Aquesta és una previsió del pressupost del 2020 tenint en compte els ingressos i 

despeses dels anys anteriors. Possiblement, de cara al 2021 s’obriran noves vies de 

finançament. Així doncs, el pressupost s’adaptarà a cada moment en funció de la 

realitat del municipi.  
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7.5. Avaluació 
 

El sistema de seguiment i avaluació el plantegem a partir de tres passos essencials: 

-  El control de la qualitat de les accions dutes a terme, valorant l’eficàcia, l’eficiència, 

la visibilitat i la inclusivitat.  

- La possible redefinició dels objectius inicials per adaptar-los a noves realitats 

detectades.   

- La formació de noves propostes de cara al proper Pla Local de Joventut. 

 

L’avaluació dels programes, projectes i accions és necessària per poder garantir 

l’efecte transformador de la joventut de Fonollosa. També és necessari tenir en 

compte l’adequació dels recursos humans i econòmics disponibles, incorporant 

mecanismes d’avaluació realistes.  

 

L’avaluació de les accions es realitzarà un cop finalitzada cada activitat duta a terme. 

Aquesta avaluació es farà tant a les persones participants com a les persones 

organitzadores (tècniques i polítiques), i en el cas de que hi hagi formador/a o 

dinamitzador/a extern/a també se li demanarà aquest retorn. En aquesta avaluació es 

tindran en compte diferents indicadors que es decidiran durant la preparació de les 

diferents activitats i accions. Per exemple en el projecte del Juliol Jove els indicadors 

podrien ser els següents:  

 

Avaluació de 
les accions

Avaluació 
dels 

programes

Avaluació 
anual 

Avaluació 
final del Pla 
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- Nombre de participants (mínim de 8 per a activitat organitzada, de pobles diferents, 
paritat (home/dona), joves de realitats econòmiques i culturals diverses. 
 
- Grau d’implicació dels joves ( que un mínim de 6 joves participin en el disseny, en la 
realització i en l’avaluació) 
 
- Registre de demandes i propostes fetes per part dels joves (mínim de 4) i 
comparativa ( mínim de 3 activitats realitzades) 
 
- Grau de satisfacció dels joves (enquesta específica on s’obtingui una puntuació 

mínima d’un 75%) 

 

L’avaluació dels programes es durà a terme trimestralment i es farà a nivell politico-

tècnic, dins la Regidoria de Joventut, recollint totes les avaluacions de les persones 

participants i les agents implicades. La intenció d’aquesta avaluació es recollir els punts 

forts i febles de cada acció i dur a terme propostes de millora.  

 

L’avaluació anual es durà a terme al principi de cada any per revisar els objectius del 

Pla Local de Joventut i si anem per bon camí. En aquesta avaluació ens preguntarem 

diversos ítems:  

- Eficàcia: Hem assolit els objectius plantejats? 

- Eficiència: Hem tret el màxim partit dels recursos utilitzats? 

- Visibilitat: Els i les joves de tots els pobles coneixen el projecte i les activitats? 

- Inclusió: Hi ha diversitat entre els i les joves participants? 

 

L’avaluació final del pla consistirà en una revisió del Pla Local de Joventut 2020-2024 

per poder redactar i encarar el proper pla local tenint en compte tot allò que va ser 

favorable o desfavorable en les accions i propostes del pla anterior. Aquesta avaluació 

es realitzarà en diverses sessions fins a construir l’estructura del nou Pla Local de 

Joventut. Depenent del grau de participació que tinguem en aquell moment podrem 

plantejar l’avaluació de manera participada amb els i les joves, o de manera més 

interna en una taula politico-tècnica.  
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7.6. Comunicació 
 

Amb l’entrada de la dinamitzadora juvenil, al 

maig del 2019 es va crear la marca Fonollosa 

Jove, que dona nom a totes les accions que duu 

a terme la Regidoria de Joventut.  

Aquesta marca es va fer pública per l’Instagram 

(@fonollosajove), on es va fer una presentació 

de la figura de la dinamitzadora i tots els serveis 

que pot oferir.  

Per donar a conèixer la pàgina d’Instagram entre 

el jovent es va dur a terme un concurs, on podien guanyar un abonament a la piscina 

municipal. 

La comunicació amb els i les joves es fa a través d’aquesta pàgina, però ocasionalment 

des de l’ajuntament, també difonen fulletons en paper que envien al domicili. 

Per presentar la marca vam enviar un fulletó a tots els domicilis del jovent del municipi.   

  

Els dissenys de la programació i els serveis de joventut estan realitzats per la 

dinamitzadora juvenil i creiem que és important que siguin atractius per als i les joves. 

Al poder publicar tota la informació en un canal com l’Instagram dona moltes 
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oportunitats per poder interactuar amb el jovent, ja que és un dels seus canals de 

comunicació habituals.  

Durant el 2019 hem anat provant diversos dissenys perquè s’adaptin a la temàtica de 

les activitats:  
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8. Annex: Diagnosi Pla Local de Joventut 2020-2024 

 

 


