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1.1. PRESENTACIÓ DE LA REGIDORA DE JOVENTUT 
 
El Pla Local de Joventut és el document marc que estableix el funcionament i organització 
de les polítiques de Joventut de Sant Fruitós que es duran a terme durant els pròxims 
quatre anys, per la qual cosa esdevé un document clau. 
 
En aquest sentit, el Pla Local permet, d'una banda, que les polítiques de joventut que es 
duen a terme puguin progressar i millorar en el seu conjunt i, d'altra banda, suposa un 
document marc que ordena la gestió de l'àrea de joventut, els seus objectius, la seva 
organització i la relació amb els i les joves. Així, aquest document permet evitar 
improvisacions, dona coherència i continuïtat al treball i permet dirigir els processos i 
programes d'innovació. 
 
Per a la seva elaboració, s'ha partit de la diagnosi on el col·lectiu jove i els i les agents que 
hi tenen una relació estreta han participat, ja sigui a través de l'enquesta en línia, trobades 
presencials o entrevistes personalitzades, i des d'on s'han detectat els interessos i les 
necessitats del col·lectiu jove. En aquest sentit, cal destacar que aquesta diagnosi es va 
realitzar durant la pandèmia per la qual cosa els resultats obtinguts estan molt condicionats 
i determinats per aquest factor. Tenint en compte la importància que es vol donar al Pla 
Local de Joventut i el nou paradigma de societat post pandèmia s'ha destinat aquest any 
2022 a adequar la projecció de la diagnosi i la plasmació en les accions i programes del pla 
local dins del nou context de relacions socials post pandèmia. 
 
Així doncs, per a la seva elaboració i revisió s'hi han dedicat molts esforços i recursos per 
poder fer del present un pla complex, global, versàtil, flexible i viu que pugui donar 
resposta a totes les necessitats i interessos del col·lectiu jove en els pròxims anys. 
 
Partint d'aquesta diagnosi i context en constant canvi i evolució, s'han establert dos eixos 
globals: Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial; i diversitat, inclusió i 
acompanyament en la transició escola-treball. A partir d'ambdós eixos s'estructuren els 
diferents objectius i àmbits d'actuació que, alhora, es concreten en un seguit de programes 
i actuacions que donen resposta a aquestes necessitats i que suposen les mesures i els 
suports d'acompanyament als i les joves. 
 
Des de la regidoria de joventut s'ha volgut mantenir el treball que s'ha estat duent a terme 
durant tots aquests anys, però s'han fomentat, impulsat i reforçat noves activitats i 
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sistematitzat la seva organització i gestió per tal d'oferir una millora de l'atenció i 
l'acompanyament als i les joves i una ampliació del servei i millora de la seva qualitat: 

• S'ha ampliat l'horari d'obertura del NEXE Espai Jove obrint els divendres a la tarda 
i els dilluns, els dijous i els divendres als matins de 9 a 13 h per oferir un espai de 
consulta, treball i estudi pel jovent. 

• S'ha ampliat la programació d'activitats amb una programació fixa i diversificada 
de tallers i activitats que es realitzen els divendres a la tarda de temàtiques i àmbits 
diversos com tallers de cuina, activitats esportives, lúdiques, tecnològiques, 
plàstiques, manuals... Aquesta programació junt amb les programacions especials 
que se celebren a cada estació de l'any, s'organitzen tenint en compte totes les 
franges d'edat que inclou l'etapa de la joventut fomentant la participació del 
col·lectiu jove de major edat. 

• S'ha apostat per la diversificació i sistematització dels esdeveniments esportius 
que s'organitzen des de l'Àrea de Joventut de manera que al llarg de cada any se 
celebraran tornejos i competicions de diversos esports: cal·listènia, ping-
pong, skate, voleibol, futbol i bàsquet. 

• S'ha apostat fort pel talent artístic dels santfruitosencs i santfruitosenques joves 
donant-los protagonisme i comptant amb ells i elles en tots els esdeveniments 
musicals i culturals que s'organitzen des de l'àrea de Joventut i donant-los suport i 
acompanyament posant en funcionament els dos bucs d'assaig i l'espai d'exposició 
del NEXE Espai Jove, entre d'altres. 

• Des de la comissió d'habitatge s'han comprat dos pisos que s'oferiran amb un 
lloguer social per a joves per fomentar i contribuir en l'emancipació dels i les joves 
santfruitosencs i santfruitosenques. 

• Es recolza fermament a les entitats i col·lectius joves donant-los suport i 
acompanyant-los en el seu desenvolupament personal i com a col·lectiu o entitat 
jove. 

• Es té en compte l'opinió i peticions dels i les joves i es fomenta que siguin ells i elles 
mateixes qui organitzin algunes de les activitats que es programen des de l'àrea 
per fomentar el desenvolupament de les seves competències i habilitats personals 
i professionals. 

• Es garanteix la presència i acció del punt lila i els àngels de nit als esdeveniments 
d'oci nocturn per informar, prevenir i atendre a les persones que ho vulguin i/o 
requereixin en els àmbits de la sexualitat, agressions sexuals i violència masclista, i 
de consum, respectivament. 
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• Es vetlla pel benestar físic i emocional del jovent amb l'escolta, detecció, atenció i 
derivació. 

• S'han reorganitzat els horaris, les tasques i les funcions de les dues tècniques de 
joventut i es fomenta la seva formació per tal de millorar la qualitat i el rendiment 
de l'àrea. 
 

L'aposta per tots i cadascun dels punts esmentats es veu reflectida i concretada en els 
programes que es detallen en el present pla. 
 
En aquest punt, cal destacar que els àmbits d'actuació són molts i diversos pel que el treball 
en xarxa i la coordinació amb altres àrees com Cultura, Igualtat, Educació, Promoció 
Econòmica i algunes comissions com la d'habitatge esdevenen un element clau per al bon 
desenvolupament dels programes i per poder oferir un acompanyament, servei, atenció i 
suport de qualitat en els diferents àmbits de desenvolupament del col·lectiu jove. 
 
Agrair a totes i cadascuna de les persones que han participat i que han fet possible el 
present pla local de joventut: el jovent que ha participat aportant les seves propostes i 
experiència, els i les tècniques de l'àrea de joventut, els i les tècniques d'altres àrees que 
també han col·laborat, l'empresa Quòrum per assessorar-nos i guiar-nos en l'elaboració del 
pla, l'alcaldessa i els i les regidores de govern que han col·laborat en la presa de decisions. 
 
Finalment, cal dir que sento molt orgull de poder ser la regidora dels i les joves 
santfruitosencs i santfruitosenques i treballar per millorar i desenvolupar nous programes 
i projectes que permetin el ple suport i acompanyament del jovent en tots els àmbits. 
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1.2. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages estem convençuts i 
convençudes que el Pla Local de Joventut (PLJ) és l’eina fonamental sobre la qual dissenyar 
polítiques i programes de caràcter estructural (més enllà d’intervencions merament 
culturalistes), que incideixin positivament en el desenvolupament i l’apoderament del 
jovent del municipi. 
 
Igual que en el darrer període, 2018-2021, en aquest PLJ s’ha optat per mantenir la 
temporalitat recomanada de 4 anys, encara que això suposi que la seva vigència no 
coincideixi amb l’actual legislatura municipal. 
 
Per tal d’assegurar un document de qualitat que permeti assolir aquesta fita, durant l’any 
2021 s’ha realitzat un profund treball analític i participatiu. Això, ha estat possible gràcies 
a la implicació d’un nombre significatiu de joves, col·lectius i entitats del poble però, també, 
a l’ajut d’experts externs i a tot el personal tècnic pertanyent a múltiples àrees municipals. 
Amb tot això present, s’ha procurat analitzar la realitat juvenil amb una mirada inclusiva, 
crítica i constructiva, que ajudés a delimitar els dos eixos prioritaris que regiran l’actuació 
d’aquesta Àrea durant els propers anys: 
 
 

→ Eix 1. Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial. 
→ Eix 2. Diversitat, inclusió i acompanyament en la transició escola-

treball. 
 

 
El present document recull tot el procés mitjançant el qual s’ha arribat a aquesta 
priorització de temàtiques, així com els objectius que s’han establert i les accions principals 
que ens proposem implementar per abordar les necessitats i problemàtiques detectades.  
 
La COVID-19 i la crisi econòmica i social que se’n desprèn han tingut un efecte sobre el 
col·lectiu de joves. És important tenir en compte que la joventut,  ja de per sí dinàmica i 
heterogènia, és un grup social que, en termes generals, es troba en una posició de 
vulnerabilitat en diferents àmbits de la vida. Per aquest motiu, l’arribada d’una nova crisi 
suposa un risc important per al benestar de les persones joves, tant a curt com a llarg 
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termini. Això, obligarà a ser especialment flexibles per a emmotllar-nos a les noves 
demandes de les i els joves, tot mantenint els nostres esforços en pro del seu apoderament. 
Així doncs, aquest document i, per tant, el procés de diagnosi i de redacció realitzat, 
contempla la variable COVID com un nou element a tenir en compte a l’hora de detectar les 
noves necessitats i condicionants que es deriven, així com possibles mecanismes 
d’adaptació i prioritats de les polítiques de Joventut. 
 
CONTEXTUALITZACIÓ  
 

El Pla Local de Joventut 2023-2026 de Sant Fruitós del Bages és un document estratègic 
que ha de definir les polítiques municipals de joventut dels propers 4 anys. 
 

Aquest, té la missió principal de garantir l’accés universal i normalitzat del col·lectiu de 
joves de Sant Fruitós del Bages als múltiples recursos presents al municipi i al seu entorn, 
per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte 
de vida personal i col·lectiu. El Pla Local de Joventut impulsarà tot un seguit d’actuacions, 
programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove del municipi. 
 

L’elaboració d’aquest  Pla s’ha desenvolupat al llarg de quatre fases diferenciades: 

FASES DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 23-26 
Fase 1 Proposta del disseny del Pla Local de Joventut 2023 -2026. 

Avaluació del Pla Local de Joventut 2018 – 2021. 
Fase 2 Fase 2A Diagnosi – Plantejament: en aquesta fase es realitza una fotografia 

inicial dels i les joves i les joves de Sant Fruitós, de la qual s’extreu una 
priorització dels següents eixos: 

→ Eix 1: Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial. 
→ Eix 2: Diversitat i inclusió en la transició escola – treball. 

Fase 2B Diagnosi – Anàlisi: en aquesta fase s’aprofundeix en els eixos 
concretats en la fase 2A utilitzant diverses tècniques d’anàlisi i tallers 
participatius amb el cos tècnic i els i les joves del municipi. 
Fase 2C Diagnosi – Conclusions:  l’objectiu d’aquesta fase és estructurar i 
extreure conclusions de tota la informació recollida durant les fases anteriors, 
per tal de facilitar la posterior identificació i priorització dels objectius 
estratègics. 
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Fase 3 Redacció del Pla Local de Joventut: disseny dels programes, els projectes i les 
accions. 

Fase 4 Devolució del Pla Local de Joventut: fase final on es presenta i s’aprova el Pla 
Local de Joventut. 
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FASES DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 23-26 

 

 



 
 

 

LES BASES DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 

 
Les bases del Pla Local de Joventut (PLJ) són tots aquells elements que, derivats de la 
revisió de les polítiques de joventut aplicades fins al moment a Sant Fruitós i del procés 
d’elaboració del Pla Local de Joventut de Sant Fruitós del Bages 2023-2026, estableixen 
el fonament teòric de totes les propostes d'actuació que es contenen en el Pla.  
 
Això vol dir que els eixos estratègics, els objectius estratègics, els programes, els 
projectes i les accions troben la seva explicació i justificació en l'argumentari que es 
desplega en les bases del Pla. Aquí, descobrim les raons per les quals proposem unes 
actuacions i uns mètodes de treball i no unes altres. 
 
En el conjunt del PLJ es recullen determinats plantejaments teòrics que es deriven de les 
propostes metodològiques i de continguts en polítiques de joventut d’instàncies que en 
els darrers anys han dedicat esforços a la reflexió i a la construcció de models 
d’intervenció. Els referents en què ens fonamentem i dels quals extraiem els aspectes 
que més lliguen amb les actuals necessitats del municipi són: El Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya 2010-2020, les línies de treball de l’Oficina del Pla Local de Joventut de la 
Diputació de Barcelona, l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Bages i del Pla d’Atenció 
Integral a la Infància i l’Adolescència 2015 – 2018 de la Generalitat de Catalunya. 
L’ambició d’aquest document és construir un model específic per Sant Fruitós que 
desenvolupi propostes i línies de treball que es van consolidant en el camp de les 
polítiques de joventut a nivell general, que atengui al mateix temps les peculiaritats del 
poble i que doni resposta a demandes àmplies i reconegudes entre la gent jove del 
municipi. 
 
S’estableix d'entrada una missió central o gran finalitat del pla, que resumirà i mostrarà 
de forma breu però contundent la filosofia del projecte. A partir d’aquí, es poden definir 
uns eixos, amb els corresponents objectius estratègics que ens permetran aproximar-
nos a l'assoliment de la missió. 
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LA MISSIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 23-26 
 
El Pla Local de Joventut de Sant Fruitós del Bages 2023-26 aborda tots els àmbits 
possibles d’intervenció en una política de joventut amb la voluntat d’esdevenir un pla 
marc d’actuació integral i global en la seva concepció de la condició juvenil, de manera 
que la gent jove pugui ser visualitzada i atesa com una realitat rica i diversa, amb 
múltiples centres d’interès i amb capacitat de ser activa i valuosa com a ciutadania de ple 
dret en tots els camps de la vida en comunitat.  
 
El plantejament és el de seguir donant impuls a les polítiques de joventut del municipi 
per estendre i potenciar totes aquelles actuacions que en el passat s’han revelat com a 
positives i necessàries i per incorporar noves mesures i actuacions que tendeixin a cobrir 
els dèficits i mancances detectats en l’actualitat. Aquest plantejament exigirà, en alguns 
casos, reformular projectes existents per modificar línies concretes de treball i, en 
d’altres, generar sistemes de treball nous que fins al moment no han estat contemplats. 
En qualsevol cas, el desenvolupament de totes aquestes actuacions estaran presidides 
per la missió del pla que és: 
 
«Garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove de Sant Fruitós als múltiples recursos 
presents al seu entorn immediat, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat 
d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu, a la mida dels seus interessos i prioritats, 
generant al mateix temps eines que puguin usar directament en la recerca de solucions per als 
seus problemes i mancances, especialment, aquells que fan referència a la seva autonomia 
real, obtenint de les seves capacitats personals d’experimentació i creativitat tots els beneficis 
que estiguin al seu abast i exercint tots aquells drets que es deriven de la condició de plena 
ciutadania, així com el foment de les potencialitats que totes i tots els joves tenen..» 
 

Tots els recursos que es proposen en aquest pla es destinen de forma explícita a atendre 
aquesta missió central que s’articularà de forma precisa i ben concreta en actuacions 
ubicades en espais físics determinats, en períodes de temps ben definits i amb objectius 
estratègics que s’explicitaran en cada cas. L’assoliment d’aquests objectius, estarà 
condicionat a l’adopció de les mesures metodològiques i organitzatives adequades a 
cada finalitat i a la disposició dels recursos suficients per fer viable la seva aplicació. 
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1.3. METODOLOGIA 
 

Per tal d’obtenir les dades i la informació necessària per donar compliment als objectius 
i alhora donar resposta a les preguntes plantejades per a la diagnosi, s’ha partit d’una 
fase de diagnosi que inclou un estudi en profunditat de la realitat juvenil del municipi, així 
com un anàlisi de les polítiques de joventut actuals. Això, s’ha dut a terme a través de 
diferents tècniques d’investigació d’anàlisi, cada una amb una metodologia específica 
on aprofundirem seguidament. 
 

Tanmateix, es vol remarcar i posar en valor la vessant participativa de les tècniques 
utilitzades, on la participació ha estat constant i un objectiu en sí mateix en tot el procés 
d’elaboració en la fase 2B (Diagnosi-Anàlisi). No només per la validesa per treure i obtenir 
informació, sinó com una bona fórmula per a promoure la democràcia directa amb els i 
les joves i seguir fomentant la creació de vincles entre el col·lectiu jove i l’administració. 
 

Tot i que algunes de les tècniques emprades són més específiques per analitzar i 
aprofundir en el coneixement d’un eix en concret, la majoria són transversals i recullen 
informació per cada un dels eixos. Per tant, la informació metodològica de cada una de 
les tècniques emprades es fa sense separar-la per eixos. Una vegada finalitzada l’anàlisi 
de resultats amb tota la informació recollida, es procedeix a realitzar una matriu DAFO 
per cada un dels eixos extrets de la priorització de la fase 2A. 
 

A continuació s’exposen les diferents tècniques i eines utilitzades: 
 

ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES 
 

L’anàlisi de les dades estadístiques és una tècnica indicada per quantificar i mesurar 
fenòmens amb l’objectiu de veure la importància en termes quantitatius. És una bona 
estratègia per fer una aproximació a les característiques bàsiques del col·lectiu social a 
estudiar, en aquest cas, els i les joves del municipi. 
 

Les dades estadístiques són una eina molt precisa per comparar la realitat d’un grup 
respecte a un altre. Són útils també per tenir referències a l’hora de valorar la importància 
d’un determinat fenomen, ja que permet comparar la situació del municipi en relació 
amb la comarca o Catalunya des del punt de vista global. 
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En el cas de les dades estadístiques secundàries, la informació ja està creada, ja que són 
dades que altres organismes o institucions ja han recollit a través d’enquestes o 
registres. 
 

SOCIOGRAMA 
 

El sociograma és una tècnica que pretén obtenir una radiografia grupal, és a dir, busca 
de manera gràfica, mitjançant l’observació i contextualització, les diferents relacions 
entre subjectes que conformen un grup, posant així de manifest les relacions d’influència 
i de preferència que existeixen en un mateix. 
 
El sociograma pot ser especialment útil com a eina exploratòria per disposar d’una visió 
inicial dels agents de les polítiques de joventut i les relacions que estableixen. 
 

GRUPS DE DISCUSSIÓ 
 

Per ampliar la visió en l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de Joventut es van 
dur a terme cinc sessions de tallers participatius amb joves i amb cos tècnic i 
professionals. Les dinàmiques que es van aplicar per cada una d’aquestes  trobades 
responien a tècniques de grups de discussió. Les propostes a discutir en aquestes 
trobades se  centraven novament amb els blocs que es van treballar en les entrevistes i 
en els qüestionaris: 
 

1. Oci i Cultura. 
2. Formació i feina. 
3. Habitatge. 
4. Igualtat i diversitat. 
5. Esports i hàbits saludables. 
6. Participació i pertinença. 

 
La tècnica del grup de discussió recull informació generada a partir d’un debat conjunt 
entre un grup de persones. Això, permet extreure informació dels posicionaments i 
opinions que expressen els membres dels grups de discussió. Complementàriament, 
també es pot extreure informació de les interaccions que es produeixen entre els i les 
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participants. És una tècnica qualitativa que aporta dades sobre la visió i el 
posicionament subjectiu dels participants com a grup. 
 
Dins de les trobades els grups de discussió es van centrar, d’una banda, a debatre els 
reptes, necessitats i problemes i, d’altra banda, les potencialitats i oportunitats de cada 
un dels blocs temàtics. Aquest format de discussió ens va permetre poder treballar la 
informació a través d’un DAFO que és l’eina que ens permet diagnosticar, proposar, 
programar i avaluar de manera participativa amb els agents implicats. És una bona 
manera de reflexionar col·lectivament sobre els resultats de la diagnosi i fer un pas més 
cap al disseny de les polítiques de Joventut. 
 
El DAFO se centra en l’anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 
d’una àrea o temàtica de treball. Les debilitats i les fortaleses fan referència a quelcom 
intern (autodiagnòstic de la situació), mentre que les amenaces i les oportunitats tenen 
a veure amb l’entorn (condicionants i situacions que pressionen i poden afectar en un 
futur). 
 
A continuació, detallem com es van dur a terme cada una de les trobades dels grups de 
discussió, afegint també la sessió de l’arbre de problemes. 
 
TALLER PARTICIPATIU AMB PERSONAL TÈCNIC MUNICIPAL 
 

El taller participatiu amb el cos tècnic* es va dur a terme el 30 d’abril de 2021 en format 
online a les 12h i hi van participar 10 tècnics i tècniques de les següents àrees: Joventut, 
Esports, Educació, Biblioteca municipal, Policia Local, Serveis Socials i Ocupació i 
Desenvolupament local. 
 
La dinàmica que es va dur a terme és la següent: 
 
 

1 Presentació del Pla de Treball establert en el procés de participació per la 
redacció del futur Pla Local de Joventut. 

2 Informació sobre la fase de diagnosi i les accions associades. 
3 Espai de reflexió col·lectiva on, a través d’una pissarra col·laborativa, 

demanem als participants que identifiquin, d’una banda, les necessitats i 
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problemàtiques i, d’altra banda, les potencialitats i fortaleses atenent als 
següents blocs: 
✓ Oci i cultura. 
✓ Formació, feina i habitatge. 
✓ Igualtat i diversitat. 
✓ Esports, hàbits i consum. 
✓ Participació i pertinença. 

4 Un cop recollides les aportacions dels i les participants en notes adhesives, 
compartim la pantalla i s’obre un torn de paraules per generar debat i 
enriquir les aportacions presentades. 

 
*La informació que es va extreure d’aquesta trobada es pot consultar a l’annex 2 del present document. 

 

TALLER PARTICIPATIU AMB JOVES 
 

El taller participatiu amb els i les joves de Sant Fruitós* va tenir lloc el 17 de juny de 2021 
de manera presencial al Nexe Jove a les cinc de la tarda. 
 
Estaven previstes dues sessions separades però finalment la sessió es va agrupar 
perquè joves de la primera sessió es van voler quedar a la segona part per conèixer altres 
aportacions i seguir debatent. En total van participar 17 joves d’edats d’entre els 17 i els 
26 anys i la dinàmica establerta va ser la següent: 
 

1 Introducció al Pla Local de Joventut. 
2 Espai de reflexió col·lectiva, a partir de la pregunta “quins temes et 

preocupen o quines dificultats consideres que actualment tenen els i les 
joves en relació a...?” 

✓ Oci i cultura. 
✓ Formació i feina. 
✓ Habitatge. 
✓ Igualtat i diversitat. 
✓ Esports, hàbits i consum. 
✓ Participació i pertinença. 
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3 Un cop recollides les aportacions dels participants en notes adhesives, 
seguim treballant amb els mateixos blocs temàtics però debatent sobre 
quins aspectes funcionen i quines propostes tenen de millora des de la seva 
perspectiva. 

 
*La informació que es va extreure d’aquesta trobada es pot consultar a l’annex 3 del present document. 

 

TROBADA JOVE ESCAPE ROOM 
 

Amb la voluntat de recollir informació més diversificada de joves no tant vinculats al Nexe 
Espai Jove, es va aprofitar una activitat de Escape Room* en el marc de la Festa Major de 
Sant Fruitós el 5 de juliol de 2021. 
 
Aquesta activitat es feia en grups i un cop finalitzaven l’activitat els demanàvem poder 
tenir una xerrada de 20 minuts amb cada un dels grups. Van participar un total de 15 
joves d’entre 15 i 35 anys i la dinàmica que es va fer servir va ser la següent: 
 

1 Breu descripció del Pla Local de Joventut. 
2 Espai de reflexió col·lectiva, a partir de la pregunta “quins temes et 

preocupen o quines dificultats consideres que actualment tenen els i les 
joves en relació a...?” 

✓ Oci i cultura. 
✓ Formació i feina. 
✓ Habitatge. 
✓ Igualtat i diversitat. 
✓ Esports, hàbits i consum. 
✓ Participació i pertinença. 

3 Un cop recollides les aportacions dels participants, es va seguir preguntant 
sobre els mateixos blocs temàtics però acotant en quins aspectes funcionen 
i quines propostes tenen de millora des de la seva visió. 

 
*La informació que es va extreure d’aquesta trobada es pot consultar a l’annex 4 del present document. 

 



 
 

 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  16 

 

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT 
 

La sessió participativa amb el Consell Municipal de Joventut* va tenir lloc el 4 de maig de 
2021 en format online i hi van participar 13 persones. L’estructura que va seguir el 
consell va ser: 
 

 1 Presentació del Pla de Treball establert en el procés de participació per la 
redacció del futur Pla Local de Joventut. 

2 Informació sobre la fase de diagnosi i les accions associades. 
3 Espai de reflexió col·lectiva on, a través d’una pissarra col·laborativa, 

demanem als i les participants que identifiquin, d’una banda, les necessitats 
i problemàtiques i, d’altra banda, les potencialitats i fortaleses atenent als 
següents blocs: 
✓ Oci i cultura. 
✓ Formació, feina i habitatge. 
✓ Igualtat i diversitat. 
✓ Esports, hàbits i consum. 
✓ Participació i pertinença. 

4 Un cop recollides les aportacions dels i les participants en notes adhesives, 
compartim la pantalla i s’obre un torn de paraules per generar debat i 
enriquir les aportacions presentades. 

 
*La informació que es va extreure d’aquesta trobada es pot consultar a l’annex 5 del present document. 

 
ARBRE DE PROBLEMES 
 
L’arbre de problemes és l’eina escollida per ordenar i classificar informació recollida de la 
diagnosi i tancar les conclusions d’aquesta fase. L’arbre de problemes facilita la transició 
de la diagnosi al disseny, ja que ajuda a identificar les causes i conseqüències/efectes 
dels problemes i permet definir i dissenyar les diferents propostes i estratègies futures 
del Pla Local de Joventut. 
 
Un cop recollida i analitzada la informació de la fase 2B, es realitza una trobada amb els 
diferents tècnics i tècniques implicats i implicades en la redacció del Pla per tal de debatre 
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i consensuar els principals problemes que afecten al col·lectiu jove i identificar les causes 
i les conseqüències dels problemes consensuats. 
 
La sessió de treball de l’arbre de problemes es va dur a terme el 23 de juliol de 2021 en 
format online amb l’equip tècnic de l’àrea de joventut i la regidora. El resultat d’aquesta 
sessió es troba a l’Annex 6. 
 
PREGUNTES PLANTEJADES DURANT LA DIAGNOSI 
 

Eix 1: Preguntes que ens hem plantejat: 
✓ Què preocupa a la gent jove de Sant Fruitós? 
✓ Quines són les principals activitats de la gent jove en el seu temps lliure? 
✓ Amb quina freqüència les realitzen? 
✓ Hi ha suficient oferta d’oci a Sant Fruitós? 
✓ Hi ha suficient oferta d’oci nocturn? 
✓ Quins són els principals llocs de quedada dels i les joves? 
✓ On surten de festa? 
✓ Quina implicació tenen els i les joves en les activitats i en el teixit associatiu del 

poble? 
✓ Els i les joves se senten de Sant Fruitós? 
✓ Quines són les principals polítiques i recursos disponibles actualment per a la gent 

jove que ajudin a la seva participació cultural i de benestar psicosocial? 
✓ Quines són les principals demandes i necessitats dels i les joves en aquests àmbits? 

 
Eix 2: Preguntes que ens hem plantejat: 
✓ L’oferta educativa al municipi és suficient? 
✓ A quin nivell educatiu aspiren els i les joves de Sant Fruitós? 
✓ Quins programes i recursos acadèmics hi ha disponibles per a la gent jove? 
✓ Quins són els principals recursos demandats per millorar el seu rendiment 

acadèmic? 
✓ Quina és la percepció dels i les joves envers l’àmbit laboral? 
✓ Quin tipus de feina es pot trobar a Sant Fruitós? 
✓ Els i les joves tenen expectatives de poder-se desenvolupar professionalment a Sant 

Fruitós? 
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✓ Quins recursos o programes per a l’orientació laboral coneixen? 
✓ Quines són les necessitats i demandes dels i les joves en l’àmbit laboral? 
✓ Quines són les principals dificultats per emancipar-se? 
✓ Quins són els principals recursos que necessiten els i les joves? 
✓ Com és la convivència entre els diferents grups de joves? 
✓ Quina és la relació i integració de la gent jove de procedència estrangera? 
✓ Són respectuoses les relacions entre nois i noies de Sant Fruitós? 
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2. DIAGNOSI 
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La diagnosi és la part fonamental a partir de la qual s’estructura tot el Pla Local de 
Joventut. Aquesta ha de permetre conèixer la situació de partida dels i les joves i les 
polítiques que els afecten amb l’objectiu de planificar, de manera més fonamentada, les 
polítiques de joventut que es duran a terme durant la vigència del PLJ. És un instrument 
que ha de permetre que la planificació de les polítiques de joventut al municipi tingui més 
sentit, s’adeqüi millor a la realitat dels i les joves de Sant Fruitós i es dirigeixi amb més 
precisió a allò que es pretén transformar o a les necessitats que es pretén donar 
resposta.  
  

Durant l’elaboració d’aquest Pla Local, la fase de diagnosi s’ha estructurat en tres blocs 
diferenciats:  
 
FASE 2A - Plantejament: Partint de la valoració del Pla Local anterior, en aquesta fase 
es realitza una fotografia inicial de la joventut de Sant Fruitós de Bages, de la qual 
s’extreu una priorització dels eixos principals que seguirà el Pla. 
FASE 2B - Anàlisi: S’aprofundeix en els eixos concretats en la fase de plantejament 
utilitzant diverses tècniques d’anàlisi i tallers participatius amb cos tècnic i joves del 
municipi per tal d’avaluar la realitat juvenil i les polítiques de joventut actuals.  
FASE 2C - Conclusions: Amb la triangulació de les conclusions dels dos apartats 
anteriors i emmarcant els esforços en donar resposta als dos eixos troncals obtinguts en 
el plantejament inicial, s’estructuren els resultats obtinguts i s’extreuen conclusions de 
tota la informació recollida. Aquesta acció permet facilitar la posterior identificació i 
priorització dels objectius estratègics generals i específics que guiaran l’elaboració de les 
línies d’acció del Pla Local de Joventut 2023 – 2026. 
 
Finalment, durant l’elaboració del Pla Local de Joventut 23-26 s’ha fet una fusió dels 
apartats 2B i 2C, per tal de simplificar el procés d’elaboració de la diagnosi, i perquè 
algunes de les fases no tenien tant sentit i no eren del tot aplicables en el context actual 
de la situació sociosanitària marcada per la COVID.  
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2.1. FASE 2A:  DIAGNOSI-PLANTEJAMENT  
 

En els següents apartats es presenten els resultats de la fase 2A de diagnosi – 
plantejament i s’entrellacen les informacions més rellevants. Així doncs, no només es fa 
una exposició de les idees més importants sinó que es relacionen per tal de poder-ne fer 
una anàlisi més profunda que permeti obtenir una visió més àmplia. Aquesta fotografia 
inicial de la joventut de Sant Fruitós de Bages permet la priorització dels eixos de treball 
principal, que marcaran el procés de desenvolupament de les polítiques de joventut al 
Municipi durant els propers quatre anys. 
 
Els objectius són: 

• Identificar les polítiques de joventut desenvolupades en el període 2018-21. 
• Valorar els resultats obtinguts (transformació) en base als sistemes d’avaluació 

previstos en l’anterior PLJ. 
• Anticipar les necessitats i dificultats a què han de fer front els i les joves del 

municipi a curt i mig termini (2023-2026). 
• Emmarcar uns àmbits d’actuació prioritaris per al nou PLJ en forma d’eixos 

generals principals, a partir dels quals és desenvoluparan uns objectius més 
específics per abordar necessitats més concretes.  

 
La fase de plantejament de la diagnosi d’aquest Pla Local està formada per tres apartats 
diferents:  

• Avaluació del PLJ 2018-2021 
• Fotografia inicial i dades Sociodemogràfiques 
• Sociograma de la joventut de Sant Fruitós de Bages 

 

2.1.1. AVALUACIÓ DEL PLJ 2018-2021 
 
Per tal de poder treballar amb el nou Pla Local de Joventut, a part de la fase de diagnosi, 
és necessari fer un tancament i una valoració del grau d’implementació del Pla Local 18-
21 poder determinat quina és la línia de partida des de la que continuaran les polítiques 
de joventut que es proposin per aquests següents quatre anys. 
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El sistema de seguiment i avaluació que es plantejava en l’anterior PLJ s’ha adequat als 
recursos humans i econòmics disponibles, incorporant mecanismes d’avaluació 
realistes que han permès el desenvolupament de la resta de tasques dutes a terme des 
de l’Àrea de Joventut.  
 
S’han dut a terme diferents tipus de valoracions amb diferents nivells de profunditat i en 
diferents moments d’aplicació del Pla:  

• Valoracions acció per acció: Realitzades un cop finalitzada cada activitat, amb 
fitxes específiques de valoració tècnica, valoració dels usuaris, dels formadors  i 
formadores i del personal col·laborador. 

• Avaluació continuada: Les fitxes recollides pel personal tècnic permeten un 
seguiment permanent de tots els programes. 

• Avaluació anual: Memòries de cada any que recullen l’evolució de tots els 
programes i la valoració del seguiment i assoliment dels objectius estratègics 
proposats. 

• Avaluació final: A partir de les diferents memòries anuals es confecciona un 
document final de valoració global amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de la 
realitat juvenil i de les polítiques de joventut aplicades al municipi durant el 
termini de vigència del Pla (18-21). Aquesta avaluació ha constituït la base de 
partida de la diagnosi per la formulació dels objectius del següent període de 
programació.  
 
Per aquesta avaluació final de tancament s’ha considerat adequat introduir en la 
metodologia d’avaluació l’aplicació d’una escala de valoració del nivell 
d’implementació de cada programa i projecte, a mode d’indicadors d’actuació, 
per tal d’informar, de forma sintètica i clara, sobre el grau d’acompliment del Pla. 
Aquesta escala s’ha establert en tres nivells: Alt/ Mig/Baix.  
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INFORMACIÓ DERIVADA DE PROJECTES I MEMÒRIES ANUALS 
 
L’Àrea de Joventut ha treballat principalment amb les fitxes tècniques dissenyades en el 
propi Pla Local de Joventut 18-21. 
 
INFORMACIÓ DERIVADA DE L’AVALUACIÓ ACCIÓ PER ACCIÓ 
Tres fitxes preestablertes segons les característiques de l’acció:    

• Fitxa interna. 
• Fitxa de participació. 
• Fitxa transversal. 

 
La més emprada ha estat la fitxa interna (tècnica) i, en aquells casos on han participat 
entitat i/o col·lectius, s'ha fet servir la fitxa de participació (instància col·laboradora).  
 
Pels i les joves participants hi ha hagut programes amb una constància permanent 
(Programa PIDCES), d’altres tallers on la persona tallerista ha realitzat la valoració amb 
format propi i altres programes on la recollida no ha estat tant quantitativa sinó que ha 
estat més qualitativa amb els propis agents o usuaris. 
 
INFORMACIÓ DERIVADA DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA 
En les reunions de la Regidoria d’Àrea (politicotècnica) que s’han mantingut amb 
periodicitat, s’ha posat sobre la taula el seguiment de cada programa i projecte. És, però, 
una debilitat el fet que no s’han redactat actes de les reunions ni s’han elaborat 
documents específics on s’ha recollit l’avaluació continuada d’aquests. Així doncs, es 
proposa com a millora, la redacció d’actes d’aquestes reunions d’Àrea com a document 
de seguiment dels programa, sent aquestes actes una eina verdaderament útil i eficient 
per a la coordinació de l’àrea. 
 

INFORMACIÓ DERIVADA DE L’AVALUACIÓ ANUAL 
Cada any s’han redactat memòries adaptant el format a les necessitats i línies generals 
de treball agrupats. Així, les memòries anuals han estat les següents: 
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2018 • Memòria valoració PIDCES Escola Paidos, curs 2017 ‐ 2018. 
• Memòria valoració PIDCES INS Gerbert d’Aurillac, curs 2017 ‐  2018. 
• Justificació del projecte Som de SantFree: convivència i participació 2018. 
• Justificació del projecte Inside Out: participació i emancipació dins i fora dels 

centres educatius 2018. 
2019 • Memòria valoració PIDCES Escola Paidos, curs 2018 ‐ 2019. 

• Memòria valoració PIDCES INS Gerbert d’Aurillac, curs 2018 – 2019. 
• Informe del procés participatiu per dissenyar la imatge, els valors i els espais del 

nou Nexe Jove. 
• Justificació del projecte Som de SantFree: convivència i participació 2019. 
• Justificació del projecte Inside Out: participació i emancipació dins i fora dels 

centres educatius 2019. 
• Dossier de seguiment del Pla Local de Joventut durant el 2019. 

2020 • Memòria Programa 3 voltes SFB. 
• Informe de l’Àrea d’acció juvenil per a la definició de la nova imatge i serveis de 

l’àrea d’acció juvenil. 
• Justificació del projecte Som de SantFree: convivència i participació 2020. 
• Justificació del projecte Inside Out: participació i emancipació dins i fora dels 

centres educatius 2020. 
• Projectes i accions del Nexe Jove 2020. 
• Dossier de seguiment del Pla Local de Joventut durant el 2020. 

2021 • Projectes i accions del Nexe Jove 2021. 
• Justificació del projecte Som de SantFree: convivència i participació 2021. 
• Justificació del projecte Inside Out: participació i emancipació dins i fora dels 

centres educatius 2021. 
• Dossier de seguiment i tancament del Pla Local de Joventut 2018 - 2021. 
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VALORACIÓ DEL PLA PER PROGRAMES I PROJECTES. S’HA FET EL QUE ES 
PREVEIA? 
 

PROGRAMA 1 PROJECTE VALORACIÓ 

PROGRAMA 
PIDCES 

 
Nivell 

d’implementació 
del programa: 

ALT 

Orientació 
acadèmica - 

GPS 
Nivell 

d’implementació del 
projecte: 
ALT 

Descripció: Tutories d’orientació acadèmica i assistència a la Fira de l’Estudiant 
amb l’objectiu d’establir eines i actituds concretes en la presa de decisions, en 
aquest cas, en l’àmbit acadèmic. 
Valoració general: Als dos centres es fa un programa diferent adaptat a les 
necessitats particulars i a les demandes que fan. És un projecte força consolidat 
i ben valorat pels i les joves del municipi.  
Nº d’accions GPS , cursos 17-18, 18-19, 21-22:  49 (tallers, xerrades, Fires de 
l’Estudiant, orientació individual i grupal). 
Nº d’usuaris: 643 alumnes  de l’INS Gerbert d’Aurillac i l’Escola Paidos 
(+professorat + famílies + talleristes + equip PIDCES). 
Proposta de continuïtat: Es proposa la seva continuïtat amb els següents 
objectius de millora: aprofundir en l’assessorament individual; augmentar la 
capacitat d’atenció als i les joves per fer créixer el projecte i millorar la coordinació 
amb els centres. També, és imprescindible la formació dels i les tècniques actuals 
de l’àrea en aquest àmbit, ja que la persona referent del servei ja no hi és.  

Punt al pati 
Nivell 

d’implementació del 
projecte: 
MIG 

Descripció:  Descentralització del PIJ als centres de secundària., fent campanyes 
informatives i d'assessorament, i la difusió directa de les activitats i serveis que 
s'ofereixen des de l'Àrea. 
Valoració general: El punt d'informació al pati dels dos centres educatius de 
secundària del municipi gairebé no s'han pogut dur a terme degut al gran volum 
de feina de l’equip tècnic. Tot i això i responent a la demanda dels centres, s'ha 
contractat un nou servei de dinamització de pati per poder treballar la 
socialització dels i les joves. El curs 2019-2020 es va iniciar a l'INS Gerbert 
d'Aurillac i el curs 2020-2021 a l'Escola Paidos. 
Nº d’accions del Punt al pati , cursos 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020:  96 
Punts informatius als patis de l’INS i Paidos durant 3 cursos. 
Nº d’usuaris: S’han dirigit a tots els cursos, tot i que actualment s’ha intensificat 
a 1r i 2n d’ESO.  643 alumnes  de l’INS Gerbert d’Aurillac i l’Escola Paidos (+ 
professorat + famílies + talleristes + equip PIDCES). 
Proposta de continuïtat: Es fa una valoració positiva del Projecte Punt al pati 
perquè ens permet arribar a tots els i les joves que es troben en l'etapa de 
Secundària i Batxillerat, establir i mantenir el contacte i el vincle amb ells i elles. 
Per tant, cal recuperar aquest projecte. Alhora, també es valora positivament la 
continuïtat de les dinamitzacions als patis, ja que contribueixen a la bona 
socialització dels i les joves i els ofereix alternatives d'oci a les pantalles.  

Catàleg de 
l’Annexe 

Nivell 
d’implementació del 

projecte: 

ALT 

Descripció: Recull de totes les propostes adaptades a les necessitats de cada 
centre per cada curs, per gestionar i coordinar el Programa PIDCES. 
Valoració general: El catàleg de l'Annexe es valora molt positivament tant per 
part dels tutors i tutores dels centres educatius, com per part de l'alumnat i els 
referents del programa.  
Nº d’accions del Catàleg, cursos 2017-2018 i 2018-
2019:  347  (tallers/xerrades/sortides) 
Nº de participants: 643 alumnes  de l’INS Gerbert d’Aurillac i l’Escola Paidos (+ 
professorat + talleristes + equip PIDCES). 
Proposta de continuïtat: La valoració tan positiva del programa fa que es faci la 
proposta de continuïtat. Cal tenir en compte però, que pel seu bon 



 
 

 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  26 

 

desenvolupament cal seguir amb les adaptacions anuals del catàleg a les 
necessitats de l'alumnat i el professorat. 

Delegats i 
delegades 

Nivell 
d’implementació del 

projecte: 
BAIX 

Descripció: Impulsar la figura del delegat/da com els i les alumnes protagonistes 
per transmetre la informació del Nexe Jove, com a figura per processos 
participatius als centres i com a pont entre els col·lectius de joves i l’alumnat. 
Valoració general: Es treballa amb els delegats i les delegades dels diferents 
cursos per participar en la trobada comarcal de delegats del Bages. La valoració 
que es fa de la trobada és positiva ja que es treballava la participació entre els i 
les joves. 
Nº d’accions, cursos 2017-2018 , 2018-2019, 2019-2020:  6  (Taller de delegats 
+ trobada comarcal). 
Nº de participants: 108 alumnes de l’INS Gerbert d’Aurillac i de l’Escola Paidos. 
Proposta de continuïtat: A causa de la pandèmia, aquest projecte es va aturar. 
En el curs 2021-2022 s’ha tornat a començar.  

Centre 
emocionalment 

intel·ligent 
Nivell 

d’implementació del 
projecte: 
MIG 

Descripció: Recursos i accions per a capacitar els i les joves d’eines per al 
desenvolupament psicosocial, així com tallers per a educadors/es. 
Valoració general: La implementació del projecte a l’INS Gerbert d’Aurillac i a 
l’Escola Paidos ha estat un èxit. La valoració del professorat i l’alumnat és molt 
positiva tant pel dinamisme dels tallers com per les temàtiques tractades. 
Nº d’accions del CEI, curs 2018-2019 a l’INS Gerbert d’Aurillac:  30 tallers. 
Nº de participants: 270 alumnes. 
Proposta de continuïtat: Es demana un augment dels recursos destinats al 
projecte per poder desenvolupar-lo a tots els cursos, amb més sessions i nous 
àmbits. 

 
PROGRAMA 2 PROJECTE VALORACIÓ 

NEXEJOVE 
 

Nivell 
d’implementació 

del programa: 

ALT 

Brúixola  / 
orientació 
acadèmica 

Nivell d’implementació 
del projecte: 

ALT 

Descripció: Orientació acadèmica que realitza el Nexe Jove més enllà dels 
centres educatius. Consisteix en campanyes informatives i assessoria 
d'orientació d'estudis, xerrada informativa per a pares i mares al Nexe. 
Puntualment, es preparen píndoles informatives que es descentralitzen del 
Nexe Jove als centres de secundària. 
Valoració general: És un servei en que ve gent de forma regular i té una 
valoració general positiva. El curs de la pandèmia va fer necessari canviar el 
format, ja que no es podien descentralitzar les accions i el servei es trobava 
tancat al públic. Malgrat no poder atendre els i les joves de manera presencial, 
es va preparar una campanya per estudiar des de casa i es va realitzar 
l’orientació acadèmica a través de les xarxes socials. 
Nº d’accions, anys 2018, 2019 i 2020: Participació a la fira de l’estudiant, a 
la formació específica i 1 campanya anual. Més les atencions, de mitjana 
aproximada (sense comptar les derivades directament dels centres de 
secundària) unes 15 anuals. 
Nº de participants: No s’ha recollit un registre acurat de les persones a qui 
s’ha ofert aquest servei. A les xerrades a les famílies de mitjana unes 40 
persones.  
Nº d’atencions a joves, sense comptar les derivades directes dels centres de 
secundària, se n’han dut a terme unes 15 anuals, aproximadament. 
Proposta de continuïtat: Es fa una valoració molt positiva de l’assessoria 
especialitzada. Tot i això, la tècnica referent que oferia el servei ja no hi és i 
caldria fomentar la formació dels i les tècniques actuals en l’àrea.  
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Punt 
d’Informació 

Juvenil 
Nivell d’implementació 

del projecte: 
MIG 

Descripció: Servei per a la gestió de la informació des del qual el personal 
tècnic respon als dubtes de la gent jove en àmbits molt variats. D’altra banda, 
també es gestionen serveis i activitats contractades amb un pressupost 
considerable. 
Valoració general: El Nexe Jove és un servei consolidat amb dues persones a 
jornada completa. Han passat també 4 persones de garantia juvenil i varis 
estudiants en pràctiques (batxillerat, cicles formatius, voluntariat europeu…). 
El setembre de 2020 es va obrir el nou equipament, permetent un augment 
de serveis. Prèviament es va fer un procés participatiu amb més de 200 joves 
i el treball amb un grup motor que va permetre aprofundir i redefinir els 
serveis i assessories del Punt d’Informació Juvenil. 
Nº de participants: No s’ha fet registre d’usuaris. 
Proposta de continuïtat: La pandèmia ha fet necessari un registre acurat dels 
i les usuaries al nou Nexe Espai Jove, fet que ha permès poder analitzar les 
dades (gènere, edat, número i serveis). Tot i així aquests nombres no 
reflecteixen la qualitat o el vincle amb els usuaris pel que cal seguir potenciant 
el servei i treure el màxim rendiment i potencial a les noves instal·lacions. 

Setmana jove 
Nivell d’implementació 

del projecte: 

ALT  

Descripció: Programació d’activitats i tallers, durant l’octubre. 
Valoració general: Les activitats de la setmana jove tenen una alta 
participació i la gent jove valora positivament poder tenir una setmana a l’any 
plena d’activitats per a joves. Arran de la pandèmia, però, la participació dels i 
les joves a les activitats programades ha minvat. La implicació dels i les joves 
en l’elecció de les activitats, a través del procés participatiu, ha estat positiva, 
tot i que caldria arribar a una franja d’edat més àmplia.  
Proposta de continuïtat: El format actual funciona (distribució d’activitats i 
tallers entre setmana jove, estiu jove i programa primavera) i és important 
incidir en els processos participatius tant en relació a la quantitat com a la 
diversitat de perfils (la tendència ha estat augmentar la diversitat i perdre 
quantitat). 

Programa 
Primavera 

Nivell d’implementació 
del projecte: 

ALT 

Descripció: Programa d’activitats que es duen a terme durant els mesos de 
primavera. 
Valoració general: Aquest programa ha perdut força com a tal, ja que s’està 
reemplaçant per activitats puntuals. En aquest cas, es valora molt 
positivament l’activitat estrella del programa primavera, que és la calçotada 
jove. Tot i que els últims dos anys no s’ha pogut dur a terme a causa de la 
pandèmia. 
Proposta de continuïtat: Cal mantenir el programa com a part de la 
programació anual d’activitats, tot i que tenen més força la Setmana Jove i 
l’Estiu Jove. 

Estiu jove 
Nivell d’implementació 

del projecte: 

ALT 

Descripció: Programa d’activitats durant el mes de juliol. 
Valoració general: Projecte consolidat que cada cop compta amb més 
implicació dels diferents grups, col·lectius i entitats de joves de Sant Fruitós. 
L’eina primordial per a la seva definició és el procés participatiu a través de la 
trobada jove. El 2020 es va haver de fer  en format virtual. El 2020 es van 
programar els tallers d’Art amb un percentatge predominant d’assistents de 
gènere femení i del col·lectiu LGTBIQ+. 
Proposta de continuïtat: Seguir amb aquest projecte consolidat i augmentant 
la implicació d’entitats, col·lectius i joves a títol individual en la seva 
organització. Seguir apostant per la diversitat en la seva programació. 
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Emociona’t 
Nivell d’implementació 

del projecte: 
MIG 

Descripció: Projecte que engloba totes les accions de l’Àrea entorn els hàbits 
saludables, la prevenció i la reducció de riscos i el benestar psicosocial. 
Valoració general: A nivell d’activitats esportives s’han programat tallers, 
activitats i tornejos permanentment en totes les programacions (programa 
primavera, estiu jove i setmana jove) i un dels i les joves de garantia juvenil 
(2019-2020) es va contractar amb perfil de dinamitzador esportiu 
(desenvolupant tallers al Nexe Jove i també a l’INS Gerbert d’Aurillac). 
L’assessoria de salut ha intervingut amb consums i s’han programat tallers 
amb joves per promoure la salut (entrenament a les barres i sortides a carrer 
puntualment). Tot va quedar aturat amb la crisi sanitària. En relació a la 
diversitat i el gènere, es va realitzar la formació per joves "Àngels de nit" i 
tallers amb l'entitat Filigrana. També, s’ha treballat molt amb el col·lectiu 
feminista La Veu (creat al 2018) i el col·lectiu LGTBIQ+ Santfree’s Rainbow 
(creat al 2020). S’han fet accions conjuntes i se’ls ha donat suport en accions 
pròpies. Fins i tot, durant el confinament total es va mantenir el contacte 
(virtual) i es van programar activitats (formació virtual, accions el 28J, etc.). 
També, s’ha participat en el Programa 3 voltes, de la Generalitat (2020), per a 
incorporar la perspectiva de diversitat sexual i de gènere en el nou 
equipament juvenil. Actualment, s’han redefinit els serveis i assessories, 
sempre en clau de diversitat i s’incorpora també la salut i les emocions. 
Proposta de continuïtat: Cal mantenir la intensitat i constància amb els dos 
col·lectius i el treball transversal amb l’Àrea d’Igualtat. 

CreArTec 
Nivell d’implementació 

del projecte: 
MIG 

Descripció: Projecte per a diversificar l’oferta d’activitats per a la gent jove, 
potenciant especialment les de caràcter artístic, cultural i tecnològic. 
Valoració general: S’han realitzat diferents murals i taller artístics i s’ha creat 
un espai al Nexe Jove d’exposició permanent. Concretament: murals 
participatius el 8M i tallers amb SocialLovers com el de taller d'impressió 3D 
(2018). Murals participatius el 25N, murals de benvinguda a l'entrada del 
municipi per joves graffiters del poble, tallers d'impressió 3D (2019) Concurs 
cultural CreArTec per Sant Jordi (2020). Drons, Tallers d’Art a l’Estiu Jove. En 
el nou equipament jove s’ha creat un espai propi d’exposició permanent 
(CreArTec) i s’hi ha presentat el LP d’un jove músic del municipi i per el 
moment ja ha acollit la primera exposició artística “Equipament divers”. 
Aquesta exposició ha estat dissenyada i creada per l’artista contractada a 
través del programa de garantia juvenil 20-21. 
Proposta de continuïtat: Cal vetllar per atendre noves propostes creatives, 
artístiques i tecnològiques. La diversitat ha de ser l’objectiu per atendre joves 
amb perfils molt diversos i per aquest motiu els processos participatius han 
de ser la clau en la recollida de propostes. Cal vetllar per la posada en marxa i 
dinamització dels bucs d’assaig així com potenciar les sinèrgies i 
col·laboracions perquè els i les joves usuàries dels bucs puguin oferir nous 
tallers musicals i concerts.  

 
ROGRAMA 3 PROJECTE VALORACIÓ 

XARXA 
SANTFREE 

 

Unexe’t 
Nivell 

d’implementació 
del projecte: 

MIG 

Descripció: Projecte que treballa per a la unió de l’Ajuntament de Sant Fruitós, la gent 
jove del municipi i les entitats del poble. 
Valoració general: Consell Municipal de Joventut (CMJ) 1 trobada anual amb 
representants de les diferents entitats i empreses juvenils del municipi. Festes 
identitàries pròpies (Carnestoltes i Calçotada). Altres Festes identitàries (Reis, FMH, 
festes de l’arròs, i FME).  
Nº de trobades, 2018, 2019 i 2020: 21. 
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Nivell 
d’implementació 

del programa: 

MIG 

Valoració: Cal seguir treballant per vincular els i les joves a l’organització de les festes 
i activitats del municipi. Hi ha hagut una falta de relleu generacional en les activitats 
organitzades pel jovent, agreujat per la pandèmia, i s’ha de vetllar en els propers anys. 

InfoNex@ 
Nivell 

d’implementació 
del projecte: 

BAIX 

Descripció: Tractament de la informació de forma digital, ús de les xarxes socials, 
entrevistes digitals i campanyes digitals. 
Valoració general: Gener de 2018 inici de les entrevistes mensuals a joves referents. 
Van quedar aturades el 2019. Actualment en el butlletí municipal hi ha un apartat fet 
per  joves del municipi.  
Proposta de continuïtat: Cal redefinir necessitats i objectius i replantejar l’acció. 

Taules 
tècniques 

Nivell 
d’implementació 

del projecte: 
ALT 

Descripció: Coordinació amb personal tècnic, ja sigui de diferents àrees del propi 
Ajuntament de Sant Fruitós , com altres tècnics/ques de joventut de la comarca. 
Valoració general: S’ha consolidat i reforçat el treball en xarxa amb la resta d'àrees 
de l'Ajuntament: Cultura, Educació, Salut, Igualtat i Serveis Socials, Promoció 
Econòmica, Participació, Comunicació, Policia Local, Consum i Medi Ambient. Les 
taules tècniques comarcals (una cada dos mesos com a mínim) i el suport i la 
comunicació constant intercanviant recursos és una fortalesa. 
Proposta de continuïtat: Cal seguir apostant per la participació a les taules tècniques 
comarcals i la participació en els projectes comarcals. D’altra banda, hi ha algunes 
Àrees de l’Ajuntament on el treball transversal és més permanent i fluït i altres que 
caldria vetllar per trobar vies de comunicació i compartir espais i definició d’objectius. 

 
PROGRAMA 4 PROJECTE VALORACIÓ 

APODERAMENT 
I 

EMANCIPACIÓ 
Nivell 

d’implementació 
del programa: 

MIG 

Club de la 
feina Jove 

 
Nivell 

d’implementació 
del projecte: 

ALT 

Descripció: Projecte per acotar i ampliar els recursos, eines, ofertes i activitats 
destinades als i les joves entre 16 i 35 anys en l’àmbit de la ocupació. 
Valoració general: Informació, derivació i acompanyament (conjuntament amb el 
Servei Local d'Ocupació, la Referent d'Ocupació Juvenil i l'Oficina Jove del Bages). 
S’ha comptat amb el programa de Garantia Juvenil (acollida de joves en contracte 
de pràctiques de garantia Juvenil) i Work-it (Campanya d'ofertes per a perfil jove, 
2018). 
Proposta de continuïtat: Apostar per la contractació a través de Garantia juvenil 
de nous perfils. Continuar el treball en xarxa i transversal per a donar resposta a 
les noves necessitats de la gent jove, on la situació actual s’ha agreujat. Buscar 
noves vies i  recursos per a perfils i necessitats diverses. 

Tallers 
Ocupa’t 

 
Nivell 

d’implementació 
del projecte: 

MIG 

Descripció: Cursos i formacions per a poder millorar les capacitats i habilitats en 
la recerca de feina. 
Valoració general: Formació específica amb acreditació: manipuladors d'aliments 
i operador/a de carretons elevadors. Tallers de competències transversals: 
alfabetització i perfil digital. Tallers participatius: Pors i una imatge val més que 
mil paraules. Formació específica amb acreditació: Seguretat i higiene alimentària 
i manipulació d'aliments i Operador/a de carretons elevadors. Càpsula 
informativa sobre currículums eficients i eines per entrevistes de feina. 
Nº de tallers, formacions o càpsules formatives 2019 i 2020: 17 
Proposta de continuïtat: El format actual funciona pel que es valora poder-lo 
mantenir. Caldria, però, fomentar la participació de la gent jove i oferir una major 
varietat de tallers en funció de les necessitats dels i les joves del municipi i de 
l’oferta laboral de l’entorn. 
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PROGRAMA 5 PROJECTE VALORACIÓ 

SOM DE 
SANTFREE 

 
Nivell 

d’implementació 
del programa: 

ALT 

Trobades joves 
Nivell d’implementació 

del projecte: 

ALT 

Descripció: Espais on exposar, compartir, debatre i recollir les opinions i 
inquietuds dels i les joves, així com les propostes que tenen per fer front a les 
seves inquietuds. 
Valoració general: A través dels processos i espais participatius vinculats al 
Nexe Jove i amb el suport a la creació de grups i col·lectius de joves, en els 
darrers anys s’han desenvolupat moltes trobades amb la gent jove del poble 
per diferents temes. Aquest augment de la participació juvenil ha estat molt 
positiu per a la posada en marxa de diferents iniciatives. 
Nº de trobades joves: 22 trobades vinculades als 2 processos de participació 
i els seus grups motors i per actes de poble (Carnestoltes i Estiu Jove). 
Nº de participants: 315 (processos de participació + grups motor ) 
Proposta de continuïtat: Seguir habilitant espais i processos d’implicació jove 
i garantir una participació que representi les diferents mirades i diversitats de 
la gent jove. 

Col·lectius 
Nivell d’implementació 

del projecte: 

ALT 

Descripció: Facilitar eines i recursos per al suport dels col·lectius de joves  per 
promoure la seva autonomia i independència. 
Valoració general: Durant l’execució del Pla Local de Joventut 2018-2021, tot 
i patir el cop i els efectes de la pandèmia en els darrers dos anys, la gent jove 
s’ha organitzat i implicat i el resultat és l’aparició de col·lectius de joves que 
han impulsat diferents actes i iniciatives: el col·lectiu feminista La Veu i el 
col·lectiu LGTBIQ+ Santfree’s Rainbow, el col·lectiu de joves aficionats a la 
cal·listènia, els i les joves Skate Park i Platea Jove SantFree. 
Nº de col·lectius implicats: 5 
Proposta de continuïtat: Seguir apostant per la línia de treball iniciada amb el 
procés 3 Voltes i la implicació de col·lectius per la transformació social. 

El nou Nexe Jove 
Nivell d’implementació 

del projecte: 

ALT 

Descripció: Projecte de canvi d’ubicació i noves instal·lacions per a 
l’equipament del Nexe Jove. 
Valoració general: El nou Nexe Jove ha estat dissenyat amb la gent jove de 
Sant Fruitós a través de dos processos de participació (Disseny Imatge Nexe 
i 3 Voltes), la creació de dos grups motor  dels processos participatius i un 
Grup Permanent vinculat al projecte 3 Voltes.  
Nº d’espais  i processos participatius vinculats al Nexe Jove: 5. 
Nº de participants: 315 (processos de participació + grup motor). 
Proposta de continuïtat: Aquest projecte en concret, ja estaria finalitzat amb 
el disseny participatiu del nous espai. Tot i així, caldria seguir vetllant per la 
participació dels dos grups motors (grup genèric i grup dels col·lectius 
LGTBIQ+ i feminista) en altres projectes. 
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2.1.2. FOTOGRAFIA INICIAL DE LA SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ 
JOVE DE SANT FRUITÓS 
 

Seguidament es presenten un seguit de dades demogràfiques i socioeconòmiques que 
ens permetran fer una fotografia inicial de la situació de la població jove de Sant Fruitós. 
Les dades han estat extretes de l’IDESCAT, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació 
de Barcelona. 
 

ESTRUCTURA I EVOLUCIÓ DE LA GENT JOVE DE SANT FRUITÓS 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 
Sant Fruitós de Bages és un municipi de la comarca del Bages, província de Barcelona. 
La població de Sant Fruitós és a l’any 2021 de 8.936 persones. Amb una extensió de 
22,20 km2, la densitat de la població és de 402,5 habitants per km2. 
 
Com es pot veure a la taula 1, el total de joves d’entre 15 i 29 anys de Sant Fruitós és 
de 1.492 el 2021 i representa el 16,7 % de la població del municipi. Entre la població 
jove, un 51,1% són homes i un 48,9% són dones.  

 

POBLACIÓ Homes Dones Total 
Joves 15 a 29 anys 762 730 1.492 
Població total 4.401 4.535 8.936 

Taula 1 Població a Sant Fruitós de Bages, 2021.  
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT 

 

El gràfic 1 mostra la  piràmide de població de Sant Fruitós de Bages per edat. La piràmide 
presenta una distribució similar de la piràmide característica de la societat catalana 
contemporània. Aquesta es caracteritza per tenir una base de població infantil 
relativament estreta i una població envellida a causa de l’augment de l’esperança de vida. 
En el cas de Sant Fruitós, la base de població infantil és força àmplia en la fase de 
l’adolescència i, a partir dels 40 anys en amunt, torna a ser més abundant per anar 
disminuint paulatinament, allargant el període de la vellesa. L’anàlisi de la piràmide 
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d’edat ens permet observar que els grups d’edat més nombrosos són els que se situen 
entre els 35 i els 60 anys, essent el grup que va de 40 a 44 anys el més nombrós.  
 
L’estructura de la població és piramidal a partir dels habitants de 40 anys en amunt, 
sobretot en el cas del homes, ja que es redueix la proporció de població de manera 
gradual segons es van augmentant els rangs d’edat; però irregular en les d’edats 
inferiors, havent una major proporció de població entre els 35 i els 50 anys i una 
proporció menor entre els 20 i els 30 anys. Observem que en les edats infantils, de 
manera intermitent, la quantitat d’infants i adolescents es podria equiparar a alguns 
períodes de l’edat adulta (50-60).  
 
En el cas dels homes, observem com a partir dels 80 anys la població es veu molt més 
reduïda en comparació a les dones de les mateixes franges.  

 
Gràfic 1.  Piràmide de població de Sant Fruitós de Bages, 2021 (valors absoluts). 

Elaboració: Pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 
 
Pel que fa a les dades de la població per edats quinquennals, la taula 2 permet veure més 
específicament el nombre total i el percentatge per cada una de les franges d’edat. Així, 
destaca com la proporció de dones i homes en general és bastant igualitària, 
concretament, a l’any 2021 el percentatge de dones (50,8 %) és lleugerament superior al 
d’homes (49,2 %). A partir dels 70, la proporció de dones augmenta any rere any respecte 

150 100 50 0 50 100 150

De 0 anys
De 6 anys

De 12 anys
De 18 anys
De 24 anys
De 30 anys
De 36 anys
De 42 anys
De 48 anys
De 54 anys
De 60 anys
De 66 anys
De 72 anys
De 78 anys
De 84 anys
De 90 anys
De 96 anys

Dones

Homes



 
 

 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  33 

 

als homes. En aquesta etapa vital, la diferència és molt més gran, exceptuant el tram 
entre 80 i 84 anys, entre 20 i 0 punts percentuals de diferència entre homes i dones.  
 

Edats Homes Dones Total % Homes % Dones % Total 

De 0 a 4 anys  185     190     375    49,33% 50,67% 4,20% 

De 5 a 9 anys  263     256     519    50,67% 49,33% 5,81% 

De 10 a 14 anys  296     275     571    51,84% 48,16% 6,39% 

De 15 a 19 anys  315     272     587    53,66% 46,34% 6,57% 

De 20 a 24 anys  255     237     492    51,83% 48,17% 5,51% 

De 25 a 29 anys  192     221     413    46,49% 53,51% 4,62% 

De 30 a 34 anys  224     246     470    47,66% 52,34% 5,26% 

De 35 a 39 anys  289     292     581    49,74% 50,26% 6,50% 

De 40 a 44 anys  410     462     872    47,02% 52,98% 9,76% 

De 45 a 49 anys  409     383     792    51,64% 48,36% 8,86% 

De 50 a 54 anys  350     335     685    51,09% 48,91% 7,67% 

De 55 a 59 anys  296     299     595    49,75% 50,25% 6,66% 

De 60 a 64 anys  271     260     531    51,04% 48,96% 5,94% 

De 65 a 69 anys  207     230     437    47,37% 52,63% 4,89% 

de 70 a 74 anys  183     197     380    48,16% 51,84% 4,25% 

De 75 a 79 anys  104     129     233    44,64% 55,36% 2,61% 

De 80 a 84 anys  76     105     181    41,99% 58,01% 2,03% 

De 85 anys i més  76     146     222    34,23% 65,77% 2,48% 

Total  4.401     4.535     8.936    49,25% 50,75% 100% 

Taula 2. Població de Sant Fruitós de Bages per edats quinquennals, 2021. 
Elaboració pròpia. Font de les dades: padró municipal IDESCAT. 

 

A la taula 3 podem veure específicament les dades de la població jove. Del total de la 
població jove, a l’any 2021 el percentatge d’homes (51,1 %) és superior al de dones 
(48,9%). Aquesta tendència s’accentua lleugerament (al voltant de 7 punts percentuals) 
entre els 15 i els 19 anys, mentre que es reverteix en la franja dels 25 als 29 anys on la 
diferència les dones superen els homes en 7 punts percentuals.  
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  Homes Dones 

15-19 anys 53,66 46,34 

20-24 anys 51,83 48,17 

25-29 anys 46,49 53,51 

15-29 anys 51,1% 48,9% 

Taula 3. Percentatge d’homes i dones joves de 15 a 29 anys per franges d’edat a Sant 
Fruitós de Bages, 2021. Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE  
Des de l’any 2001, Sant Fruitós de Bages ha augmentat la seva població de forma 
constant. Fins al 2009 el creixement és força pronunciat. A partir de 2010, el creixement 
es desaccelera com es mostra a la gràfica 2. L’any en què s’assoleix el màxim de població 
és el 2021.  
 
D’altra banda, en relació al pes dels i les joves de 15 a 29 anys dins de l’estructura 
demogràfica, es pot observar com la població jove va anar disminuint des del 2006 fins 
el 2014 des d’on ha tornat a pujar lleugerament.  En aquest darrer any 2021, hi ha a Sant 
Fruitós 156 joves més dels que hi havia a l’any 2000.  

 
Gràfic 2. Evolució de la població jove i de la població total del municipi, 2021. 

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 
 

Quan s’observa la variació interanual de població (Gràfic 3), es veu com el creixement de 
la població jove va ser inferior al de la resta de la població del 2005 al 2014, amb una 
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diferència de 8 punts percentuals el 2011. A partir del 2015, el creixement de la població 
jove és positiu i superior a la resta de la població, amb un creixement del 4,3 % el darrer 
any.  

 

Gràfic 3. Variació interanual de la població jove i de la població total del municipi, 2000-21. 
Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

En relació al total de la població, la població jove ha caigut del 24,1% al 16,7% en els últims 
21 anys, tot i que la principal disminució es produeix entre el 2002 i el 2014, com ja s’ha 
comentat anteriorment. A partir del 2015, s’observa una recuperació de la població jove 
passant del 14% al 16,7% del 2021.  

 
Gràfic 4. Evolució del percentatge de joves en relació al total de la Població, 2000-2021. 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
 

En la taula 4 es pot observar que la disminució de la població jove es va donant 
progressivament a tots els nivells territorials. Tot i això, a l’any 2001 Sant Fruitós tenia 

1
,2

%

6
,4

%

1
,3

%

5
,1

%

-4
,4

%

1
,0

%

-0
,5

%

-0
,2

%

-0
,8

%

-1
,9

%

-8
,0

%

-4
,9

%

-3
,8

%

-4
,5

%

4
,2

%

2
,3

%

3
,0

%

1
,9

%

2
,9

%

8
,0

%

4
,3

%

3
,2

% 5
,5

%

5
,1

%

5
,6

%

2
,1

%

5
,3

%

3
,5

%

4
,5

%

2
,3

%

2
,8

%

0
,2

%

0
,4

%

0
,7

%

-0
,5

%

1
,3

%

0
,4

%

1
,5

%

1
,0

%

1
,3

%

1
,5

%

1
,1

%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Joves Total

24,1%23,6%23,8%
23,0%22,9%

21,4%
20,6%

19,8%
18,9%18,3%

17,5%
16,1%

15,2%
14,5%14,0%14,3%14,6%14,8%15,0%15,2%

16,2%16,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



 
 

 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  36 

 

una proporció major de joves en comparació amb la comarca i el país (23,6% davant el 
21,1% i el 21,8% respectivament). El 2021, la proporció de joves és major que a la resta 
del territori.  
 

    2001 2010 2021 
    joves % joves Joves % joves Joves % joves 
Sant Fruitós  1.352 23,6% 1.316 16,1%  1.492 16,7% 
Bages 32.762 21,1% 29.095 15,7%  27.628    15,3% 
Catalunya 1.380.599 21,8% 1.301.838 16,6%  1.246.127    16,1% 

Taula 4. Evolució dels i les joves i de la proporció dels i les joves de 15 a 29 anys respecte el total de 
població. Sant Fruitós de Bages, Bages i Catalunya (dades absolutes i percentatges), 2001, 2010 i 

2021.Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
 

La proporció dels i les joves per franges d’edat de 15 a 19 anys, de 20 a 24 i de 25 a 29 
té un comportament relativament diferent pel que fa a escala municipal en comparació 
amb la comarca i amb Catalunya. Pel que fa a aquests dos àmbits territorials es 
distribueixen de manera molt semblant, especialment, a la franja d’entre 20 i 24 anys. 
En canvi, en la comparació del comportament del percentatge de joves de Sant Fruitós 
és superior en la franja de 15 a 19 anys, amb una diferència de 7 punts percentuals 
respecte Catalunya, mentre que en la franja de 25 a 29 anys és de 5 punts percentuals 
inferior a la del Bages i 8 punts inferior a la de Catalunya.  
 

 de 15 a 19 anys de 20 a 24 anys de 25 a 29 anys 
Sant Fruitós 587 39,3% 492 33,0% 413 27,7% 
Bages 9.685 35,1% 9.066 32,8% 8.877 32,1% 
Catalunya 408.522 32,8 % 401.358 32,2% 436.247 35,0% 

Taula 5. Població jove per grups d’edat. Sant Fruitós de Bages, Bages i Catalunya, 2021. 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

Tot i observar que la població jove en termes absoluts ha experimentat un creixement 
força discret, quan s’observa l‘evolució històrica dels i les joves de Sant Fruitós per 
franges d’edat, es produeix un creixement percentual de les franges d’edat més joves, 
sobretot, entre els i les de 10 a 14 anys, que al 2000 representaven el 13,7% de la 
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població jove, mentre que a l’any 2021 el 22,5% (taula 6 i gràfic 5). Es tracta doncs d’una 
diferència de gairebé 10 punts percentuals, essent la franja d’edat més nombrosa a Sant 
Fruitós el 2021, conjuntament amb la de 15 a 19 anys amb un 23,2%. D’altra banda, 
disminueixen les altres franges d’edat  respecte al 2000.  
 

Sant Fruitós 2000 2010 2021 
De 10 a  14 anys  291    13,7%  476    18,2%  571   22,5% 
De 15 a  19 anys  385    18,2%  368    14,1%  587   23,2% 
De 20 a  24 anys  475    22,4%  386    14,8%  492    19,4% 
De 25 a  29 anys  492    23,2%  562    21,5%  413    16,3% 
De 30 a  34 anys  476    22,5%  823    31,5%  470    18,6% 
Total  2.119    100,0%  2.615    100,0%  2.533    100,0% 
Taula 6. Població  de 10 a 34 anys per grups d'edats. Sant Fruitós de Bages, 2000, 2010, 2021. 

Elaboració pròpia. Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT. 
 

 
Gràfic 5. Evolució de la proporció de joves de 10 a 34 anys per franges d'edat quinquennals. 

Elaboració pròpia: Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT. 

 
ORIGEN DE LA POBLACIÓ  
Per tal de conèixer la diversitat del municipi, es fa una primera aproximació analitzant el 
lloc de naixement. L’any 2021, un 12,9% de la població total de Sant Fruitós ha nascut a 
l’estranger (taula 7). És un percentatge baix si ho comparem amb el 23,5% de la comarca 
i el 29,2% de Catalunya.   
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Quan es presta atenció al lloc de naixement de la població jove (15-29 anys) del Bages, 
els nascuts a Catalunya són majoria amb un 86,4% del total dels i  les joves. Els nascuts 
a l’estranger suposen un 12,9%, enfront al 1,6% dels nascuts a la resta de l’estat. Quan 
es compara el municipi amb la comarca i el país es pot veure que la presència de joves 
nascuts a l’estranger és notablement més reduïda al municipi. A Catalunya, el 29,2% dels 
i les joves ha nascut a l’estranger i al Bages representa el 23,5%. Al contrari que succeeix 
amb el nombre de persones nascudes a Catalunya, que en el cas de Bages, com s’ha dit, 
és més del 74,6% en el cas de Catalunya és de poc més del 68%. El cas del Bages es troba 
en un punt a mig camí entre el municipi i Catalunya, en totes les 3 variants, amb més 
similituds fins i tot al total de Catalunya que al municipi en concret. 
 

  Nascuts a Catalunya Nascuts resta de l'Estat Nascuts a l'estranger 

  joves % joves % joves % 

Sant Fruitós 1.275 86,4% 24 1,6% 193 12,9% 
Bages 20.611 74,6% 524 1,9% 6.493 23,5% 

Catalunya 849.800 68,2% 32.850 2,6% 363.477 29,2% 

Taula 7. Població  segons lloc de naixement Sant Fruitós 2021. Elaboració pròpia: Font: IDESCAT. 
 

Tanmateix, quan es compara amb la població total (taula 8 i gràfic 6), el percentatge entre 
joves nascuts a Catalunya és bastant superior, gairebé 8 punts percentuals. També, 
trobem una notable diferència entre els nascuts a la resta de l’estat on el total de la 
població és del 12,1%, enfront del 1,6% de la població jove. A més, la diferència és menor 
entre els nascuts a l’estranger amb una diferència de 3 punts percentuals més entre la 
població jove.   
 

  
Nascuts a 
Catalunya 

Nascuts resta de 
l'Estat 

Nascuts a l'estranger 

Total Població 7.045 78,8% 1.079 12,1% 812 9,1% 
Joves (15-29 anys) 1.275 86,4% 24 1,6% 193 12,9% 

Taula 8. Anys població  segons lloc de naixement. Sant Fruitós de Bages, 2021. Elaboració pròpia: 
Font: IDESCAT. 

 



 
 

 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  39 

 

 
Gràfic 6. Població de Sant Fruitós de Bages segons lloc de naixement, 2021. Total població vs. Joves 

(15-29 anys). Elaboració pròpia: Font: IDESCAT. 
 

Quan s’observa l’evolució del lloc de naixement al gràfic 7 de la població jove de Sant 
Fruitós, es veu com els últims anys el percentatge de gent jove nascuda a l’estranger ha 
augmentat respecte el 2001 i el 2011 passant del 3,4% al 12,4%. L’any 2021 el 
percentatge ha augmentat lleugerament i se situa entorn del 13%. Aquest augment de la 
població nascuda a l’estranger ha estat degut a la disminució de la població nascuda a la 
resta de l’estat, com també de la població nascuda a Catalunya on el 2000 se situava al 
92,8% enfront al 86,2% de 2021.  
 

  
Gràfic 7. Població jove de Sant Fruitós de Bages segons lloc de naixement, 2001, 2011 i 2021. 

Elaboració pròpia: Font: IDESCAT.
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MOVIMENTS DE POBLACIÓ 
Les migracions són considerades aquells moviments de població humana que es 
produeixen entre diferents regions o països. La taula 9 exposa l’evolució de les 
migracions dels i les joves i del conjunt de la població al municipi. Així, s’observa com el 
2020 arriben més joves a Sant Fruitós dels que marxen. Concretament, el saldo de 
persones joves que arriben al municipi és positiu amb 45 joves més, mentre que pel total 
de la població puja a 110 persones més.   
 

Taula 9.  Migracions dels i les joves de 15 a 29 anys i del conjunt de la població. 
Sant Fruitós de Bages. 2006, 2011 i 2020 (núm. absoluts). Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

Si comparem aquests saldos migratoris (gràfic 8) respecte els anys 2006 i 2011 veiem 
que en el primer cas, tant la migració de la població jove com de la població en general 
tenen un saldo positiu força elevat mentre que en el segon el saldo és negatiu.  

 
Gràfic 8.  Saldos migracions internes de Sant Fruitós de Bages, 2006, 2011 i 2020. 

Elaboració pròpia: Font: IDESCAT. 
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L’anàlisi de la migració, és a dir, els moviments de població que es produeixen entre 
diferents països, ajuda a la interpretació de col·lectius particulars. La taula 10 permet 
conèixer la reconfiguració de la població jove esmentada en els apartats anteriors. 
 

 PNE JNE 
JNE     
(-rUE) 

%PNE/ 
total P 

%JNE/J 
%JNE/
PNE 

St. Fruitós 588 133 106 6,6% 8,9% 22,6% 

Bages 23.276 5.034 4.308 12,9% 18,2% 21,6% 

Catalunya 1.250.665 280.108 226.655 16,1% 22,5% 22,3% 

Taula 10. Dades generals sobre població i joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera. Sant 
Fruitós de Bages, Bages  i Catalunya 2021. (dades absolutes i percentatges) 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
 

PNE Població Nacionalitat Estrangera.         
JNE Població Jove de 15 a 29 anys Nacionalitat Estrangera.       

JNE (-rUE) Població Jove de 15 a 29 anys de Nacionalitat Estrangera excepte els de la resta de la UE.   
%PNE/total P Proporció de població de Nacionalitat Estrangera respecte el conjunt de la població.   

%JNE/J 
Proporció dels i les Joves de 15 a 29 anys de Nacionalitat Estrangera respecte el total 
dels i les joves. 

%JNE/PNE 
Proporció dels i les Joves de 15 a 29 anys de Nacionalitat Estrangera respecte el total 
de Població de Nacionalitat Estrangera. 

 

Al 2021 la població jove del municipi amb nacionalitat estrangera era del 8,9%. Si es 
compara el municipi amb la comarca i Catalunya, es pot veure que la presència de joves 
amb nacionalitat estrangera hi és més reduïda (a Catalunya és de 22,5% dels i les joves i 
al Bages del 18,2%). 
 
En observar la proporció de joves amb nacionalitat estrangera en relació al conjunt de 
població amb nacionalitat estrangera, veiem que a Sant Fruitós significa un 22,6%, una 
proporció similar al conjunt de Catalunya que arriba al 22,3%. 
 
Com es pot observar en el gràfic 9, quan s’analitza la població jove de nacionalitat 
estrangera per grups d’edats, s’observa que el grup de joves d’entre 30 i 34 anys és el 
més nombrós amb 72 joves seguit del grup d’entre 25 i 29 anys amb 61. La franja menys 
nombrosa és la franja dels 15 als 19 anys amb un total de 26 joves de nacionalitat 
estrangera. 
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Gràfic 9. Joves de 10 a 34 anys de nacionalitat estrangera per grups d'edat 

quinquennals. Sant Fruitós de Bages, 2021. 
 

Quan comparem per continents, el principal origen de la població jove de nacionalitat 
estrangera és de l’Àfrica amb un 37%; seguit del conjunt de països de la Unió Europea, 
amb un 21,3%; i d’Amèrica del Sud, amb un 15%. Amb una proporció menor trobem les 
procedències d’Amèrica del Nord i Central i de la resta d’Europa. Els menys nombrosos 
són els i les joves amb procedència d’Àsia i Oceania amb un 7%. 
 

 
Resta 

UE 
Resta 

d'Europa 
Àfrica 

Amèrica del 
Nord i Central 

Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

De 15 a 19 
anys 

5 1 9 6 3 2 

De 20 a 24 
anys 

13 0 14 7 6 3 

De 25 a 29 
anys 

9 1 24 10 10 4 

Total 15-29 27 2 47 23 19 9 
% 21,3% 1,6% 37% 18,1% 15% 7% 
Taula 11. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons  continent d'origen i per grups 

d’edat. Sant Fruitós de Bages, 2021. 
 
Al contrastar-la amb la comarca i Catalunya, s’observa que la presència de joves 
procedents d’Àsia i Oceania és significativament menor a Sant Fruitós. Pel que fa a les 
dades dels i les joves originals d’Amèrica del Sud  també és inferior al municipi, 15% 
davant el 21,4% de Catalunya i el 15,9% del Bages. En canvi, el col·lectiu resta de l’EU hi 
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té major presència. Concretament, al voltant d’uns 10 punts percentuals en comparació 
a la comarca i de 43 en relació a Catalunya, respectivament.  
 

 
Gràfic 10. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen. 

Sant Fruitós de Bages, Bages i Catalunya, 2021 

 

EDUCACIÓ I NIVELLS D’INSTRUCCIÓ 
 

POLÍTIQUES I RECURSOS MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ 
Actualment, Sant Fruitós de Bages disposa d’una llar d’infants municipal; dos centres 
educatius d’educació infantil i primària públics; un centre educatiu concertat que ofereix 
el servei de llar d’infants, educació infantil, educació primària i Educació Secundària 
Obligatòria i un centre educatiu públic que ofereix Educació Secundària Obligatòria, 
batxillerat i un Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de perfil enològic. 
 
En la següent taula (taula 12) es pot observar el nombre d’alumnes i centres al municipi 
de Sant Fruitós de Bages en el curs 2021-2022.  
 
  

21,3%
14,4% 19,1%

1,6%
5,8% 6,8%

37,0% 45,6% 78,5%

18,1% 10,7% 12,3%

15,0% 15,9% 21,4%

7,0% 7,6% 16,4%

MUNICIPI COMARCA CATALUNYA

EU Resta d'Europa

Àfrica Amèrica del Nord i Central

Amèrica del Sud Àsia i Oceania
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Escola 

Pla  
del Puig 

Escola 
Monsenyor  

Gibert 

Coop.  
Paidos 

IES  
Gerbert  

d'Aurillac 

Llar 
d'Infants 

Les 
Oliveres  

Centre  
“Els 

Companys”  

Alumnes 
per cicle % 

LLAR 
D'INFANTS 

P0   
  

  
  

0   
  

3   
  116 6,3% P1 16 24 

P2     22   51   

INFANTIL 
P3 13 31 41   

  
  
  

  
298 16,2% P4 18 43 45 

P5 26 34 47     

PRIMÀRIA 

1r. 18 44 48   
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

680 37% 

2n. 19 44 52 
3r. 22 37 48 
4t. 22 33 54 
5è. 18 50 55 
6è. 25 37 54     

ESO 

1r.   
  
  

  
  

60 69   
  

23 553 30% 
2n. 63 77 
3r.   63 70   
4t.     59 69   

BATXILLERAT 
1r.      81     

171 9,3% 
2n.       90     

CFGS 
1r.   

  
  
  

  
  

10   
  

  
  

22 1,2% 
2n. 12 

TOTAL 181 353 727 478 78 23 1840  
Taula 12.  Centres i alumnat curs 2021/2022 Sant Fruitós de Bages Elaboració pròpia 

 
NIVELL D’INSTRUCCIÓ 
El gràfic 11 mostra el nivell d’instrucció de la població de Sant Fruitós de Bages a l’any 
2001 en comparació al 2011. A l’analitzar les dades, destaca el baix índex de persones 
que no saben llegir ni escriure (menys de l’1%) i l’índex de persones que a Sant Fruitós 
assoleixen estudis universitaris, amb un 16,7% de la població el 2011. A més, si es 
comparen els resultats respecte el 2001 de les persones que obtenen titulacions 
superiors, s’observa un augment substancial de les persones que obtenen titulacions de 
grau superior i estudis universitaris. Aquest bon índex d’instrucció ve acompanyat, 
conseqüentment, d’una reducció del nivell de les persones que només obtenen estudis 
primaris, que passa del 24,2 % el 2001 al 12,7 % el 2011, és a dir gairebé a la meitat. 
S’aconsegueix també reduir el nombre de persones que no tenen estudis. Veiem com la 
proporció de persones que assoleixen l’ESO es manté de manera similar, lleugerament 
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per sobre. Tot i així, es pot parlar d’una tendència positiva on cada vegada més persones 
opten per estudis superiors. 
 

 
Gràfic 11.  Nivell d’instrucció població de 16 anys i més a Sant Fruitós de Bages, 2001-2011. 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
 

Quan es compara el nivell d’instrucció amb la resta del territori, s’observa com Sant 
Fruitós té percentatges majors en estudis dels  cicles formatius de grau mitjà i superior. 
En els estudis universitaris, es situa a 4 punts percentuals de Catalunya però un punt 
superior que a la comarca.  
 
En estudis de primària i secundària obligatòria, veiem que Sant Fruitós té percentatges 
baixos de gent que assoleix aquests estudis en comparació amb el conjunt del Bages, 
però més alts en relació amb el total de Catalunya. Així, podem afirmar que la població 
de Sant Fruitós té una tendència per sota del conjunt de Catalunya, però per damunt de 
la comarca a seguir estudiant un cop finalitzada l’educació obligatòria.  
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Gràfic 12.  Nivell d’instrucció població de 16 anys i més a Sant Fruitós de Bages, Bages i Catalunya 

2011. Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
 

MERCAT LABORAL I ATUR JUVENIL 
 

ATUR JUVENIL 
Segons les dades del primer trimestre de 2021 del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Diputació de Barcelona, Sant Fruitós té 482 persones a l’atur, de les quals 117 
tenen una edat d’entre 16 i 34 anys.  
 

La taxa d’atur registrada al primer trimestre de 2021 és del 11,1% a Sant Fruitós i de 
l’14,4% al Bages pel que Sant Fruitós té una taxa d’atur inferior a la resta de la comarca i, 
per tant, es pot dir que es troba en una situació inferior respecte a l’atur que la resta de 
la comarca i Catalunya.  
 

Quan s’analitza la taxa d’atur per gèneres, s’observen diferències significatives entre 
homes i dones. A Sant Fruitós,  l’atur femení supera al dels homes en més de 4 punts 
percentuals, arribant al 13,5 % enfront del 8,9% dels homes. Aquesta diferència és una 
constant a la resta de la comarca i Catalunya.   

 Homes Dones Total 

Sant Fruitós 8,9 % 13,5 % 11,1 % 

Bages 12,7 % 16,1 % 14,4 % 

Catalunya 11,5 % 14,3 % 12,9 % 

Taula 13. Taxa d’atur registrat segons gènere. Sant Fruitós de Bages, 2021*. 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT i Diputació de Barcelona, Observatori del Treball. 

* S’han agafat de referència les dades del 1er trimestre 
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Quan es mira l’evolució històrica de la taxa d’atur es veu un creixement pronunciat des 
del 2009 fins al 2013, arribant la taxa d’atur a un 18,2 % de la població. Des de llavors,  
s’observa un canvi de tendència i la taxa d’atur comença a disminuir paulatinament fins 
a arribar en el 2019, al 8,2% i situant-se en quotes més baixes que el 2009. En els darrers 
7 anys la taxa d’atur s’ha reduït més de 9 punts percentuals, el que sembla indicar una 
recuperació després de la crisi iniciada al 2008. Tanmateix i com a conseqüència de la 
COVID-19, el 2021 s’observa una augment de la taxa d’atur de 2 punts percentuals, per 
situar-se al 11,1 %, trencant la tendència a la baixa iniciada el 2014.  
 

 
Gràfic 13. Evolució de la taxa d’atur registrat (2009 a 2021*), Sant Fruitós de Bages 

Elaboració pròpia: Font: IDESCAT. *S’han agafat de referència les dades del mes de gener. 
 

D’una banda, quan s’observa les persones a l’atur a Sant Fruitós en nombres absoluts 
(gràfic 14), es constata que al 2008, coincidint amb l’esclat de la crisi, es produeix un 
augment molt elevat de persones a l’atur, passant de 377 a 607 persones en un sol any. 
A partir d’aquí va augmentant anualment la quantitat de persones aturades. El màxim de 
persones a l’atur es produeix el 2013 amb 709 aturats registrats. Tanmateix, a partir del 
2013, comença un descens continuat de la població a l’atur fins el 2020, tot i que encara 
no s’ha arribat a quotes similars a les d’abans de la crisi econòmica. 
 

Pel que fa l’evolució de la població jove a l’atur, segueix una tendència molt similar al total 
de la població, amb la diferència que les quotes de 2019 de joves aturats si que 
aconsegueix posar-se per sota de les quotes de 2008. És durant el 2009 quan la 
quantitat de joves aturats experimenta el seu punt màxim, amb gairebé 150 persones 
joves. A partir d’aquest any també la proporció de joves aturats torna a disminuir arribant 
l’any 2017 al mínim amb 43 persones joves aturades.  
 

D’altra banda, cal destacar que el percentatge de la població jove respecte al total 
d’aturats ha anat disminuint progressivament des del 2009 amb un 24,7%,  fins arribar 
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al 11,7% el 2017, però en els últims 5 anys, ha tornat a augmentar situant-se a 
proporcions similars a les de 2013. 
 

Gràfic 14. Evolució de l’atur registrat de la població jove i població total de Sant Fruitós de Bages  
2008 -2020 (valors absoluts)* Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. * Mitjanes anuals 

 

En analitzar comparativament el percentatge de persones aturades en funció del gènere, 
veiem que entre els 16 i els 24 anys és significativament major la proporció d’homes que 
de dones, amb una diferència d’10 punts percentuals. Però a partir dels 25 anys en 
amunt la proporció més gran de persones aturades correspon a les dones. Tant és així, 
que en el total veiem una diferència de més de 15 punts percentuals entre homes i dones 
passats els 55 anys.  
 

Edat Homes Dones Total 
De 16 a 24 anys 19,8% 9,0% 15,2% 
De 25 a 34 anys 7,0% 12,3% 9,7% 
De 35 a 44 anys 6,2% 9,5% 7,8% 
De 45 a 54 anys 7,2% 8,9% 8,0% 
De 55 a 64 anys 13,1% 29,6% 21,3% 
TOTAL 8,9% 13,5% 11,1% 

Taula 14. Atur registrat per edat. Sant Fruitós de Bages, 2021* Elaboració pròpia. 
*S’han agafat de referència les dades del mes de gener. Font: Diputació de Barcelona. 
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CONTRACTACIÓ JUVENIL 
La taula 15 mostra l’evolució de la contractació registrada de la població jove, la qual va 
tenir una augment significatiu entre el 2009 i el 2019, passant de 1.191 a 3.303 joves 
entre 16 i 29 anys contractats, per baixar a 951 el 2021, tornant a deixar palès els efectes 
de la COVID-19.  
 
El percentatge de joves contractats en relació al total de contractes era superior al 50% 
fins al 2007, per després situar-se el voltant el 40% fins el 2017, per tornar ha augmentar 
per sobre del 50% els darrers anys.  

 

  16 - 19 20 - 24 25 - 29 
Contractació 
16-29 

Total 
Contractació 

% 
Contractació 
16-29 

2006 871 1.526 1.521 3.918 7.045 55,6% 

2007 750 1.498 1.522 3.770 7.460 50,5% 

2008 415 1.050 1.114 2.579 5.446 47,4% 

2009 159 567 465 1.191 2.555 46,6% 

2010 244 855 593 1.692 3.260 51,9% 

2011 153 599 481 1.233 2.764 44,6% 

2012 103 578 569 1.250 3.114 40,1% 

2013 137 578 652 1.367 3.362 40,7% 

2014 132 599 662 1.393 3.445 40,4% 

2015 190 645 602 1.437 3.484 41,2% 

2016 238 822 750 1.810 4.370 41,4% 

2017 356 1.223 963 2.542 5.318 47,8% 

2018 617 1.471 1.142 3.230 6.294 51,3% 

2019 646 1.530 1.127 3.303 6.378 51,8% 

2020 478 1.249 770 2.497 4.673 53,4% 

2021 132 524 295 951 1.772 53,7% 
Taula 15. Evolució de la contractació registrada entre els i les joves, per grups d’edat. Sant Fruitós de 

Bages 2006-2021. Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 
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En el gràfic 15 veiem la tendència en nombres absoluts de la contractació juvenil i la 
proporció que aquesta ha suposat envers la contractació de població general entre 2006 
i 2020. 
 

 
Gràfic 15. Evolució de la contractació registrada entre els i les joves. Sant Fruitós de Bages 2006-

2020. Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 

 

HABITATGE 
 

HABITATGE: DADES ESTADÍSTIQUES 
El procés de transició domiciliària, és a dir, abandonar la casa de la família d’origen i 
establir-se en una nova llar, esdevé un dels esdeveniments més importants en el procés 
d’emancipació de les persones joves en la seva transició cap a la vida adulta. Tot i això, 
malgrat representar un important punt d’inflexió en les vides juvenils, la dificultat d’accés 
a l’habitatge d’aquestes dues darreres dècades ha provocat, d’una banda, que l’edat 
d’emancipació s’hagi endarrerit considerablement en els darrers anys i, d’altra banda, 
que el procés d’emancipació, conjuntament amb la transició al mercat laboral, hagi 
constituït un dels reptes més difícils per als i les joves en la seva transició a la vida adulta.  
 
No es disposa de dades ni d’estimacions del nombre de joves que poden estar 
emancipats a Sant Fruitós. Per tant, a continuació es mostren tres dades bàsiques del 
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parc d’habitatges del municipi: el total d’habitatges principals, secundaris i buits al 
municipi; el percentatge de pisos principals per règim de tinença; i l’evolució dels 
habitatges iniciats de nova planta, on es reflexa també els habitatges de protecció oficial.  
 
Quan s’observen els habitatges familiars per tipus (taula 16), veiem que a Sant Fruitós el 
percentatge d’habitatges principals l’any 2011 és lleugerament superior al de la comarca 
i Catalunya. El percentatge d’habitatge buits és similar al de la comarca, però 9 punts 
percentuals superior que el de Catalunya.  
  
  Sant Fruitós Bages  Catalunya 
Principals 3.088 78,0% 70.842 73,9% 2.944.944 76,2% 
Secundaris 48 1,2% 6.010 6,3% 470.081 12,2% 
Buits 824 20,8% 18.955 19,8% 448.356 11,6% 
Total 3.960  95.817  3.863.381  

Taula 16. Habitatges familiars. Per tipus, 2011. Font: Idescat, a partir del Cens de població i 
habitatges de l'INE. 

 

De la mateixa manera, també s’observen diferències en el règim de tinença entre Sant 
Fruitós i la resta del territori, on el percentatge de pisos de lloguer en relació a tots els 
habitatges principals és menor al municipi que a la comarca i a Catalunya (taula 17). Així, 
el 2011, a Sant Fruitós un 8,8 % dels habitatges eren de lloguer enfront el 18,0 % de la 
comarca i el 19,8 % de Catalunya. De la mateixa manera, cal destacar que el percentatge 
d’habitatges en propietat de Sant Fruitós està força per sobre que el de Catalunya, 
gairebé 12 punts percentuals per sobre.  

 

  Sant Fruitós Bages  Catalunya 

De propietat 2.735 88,6% 53.326 75,3% 2.188.657 74,3% 
De lloguer 273 8,8% 12.768 18,0% 582.701 19,8% 

Altra forma 80 2,6% 4.748 6,7% 173.586 5,9% 
Total 3.088  70.842  2.944.944  

Taula 17. Habitatges familiars principals. Per règim de tinença, 2011. 
Font: IDESCAT, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

 



 
 

 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  52 

 

D’altra banda, quan s’analitza el tipus d’habitatges construïts, s’observa que durant el 
període 2004-2008 els habitatges iniciats de nova construcció a Sant Fruitós van estar 
majoritàriament vinculats a l’oferta privada.  Només hi ha promoció d’habitatge de 
protecció oficial destacada el 2004, 2006, 2007 i 2011.  
 
El màxim d’habitatges iniciats es va assolir el 2006 amb 411 projectes visats. Entre 2004 
i 2007 el número d’habitatges iniciats se situa per sobre dels 200. I a partir de 2008, cau 
en picat fins al 2020, amb xifres que no superen els 20 habitatges a excepció del 2011 
(gràfic 16).   

 
Gràfic 16.  Habitatges iniciats construïts de nova planta. 2004-2020. Elaboració pròpia. Font: 

IDESCAT.  
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SÍNTESI DE LA FOTOGRAFIA INICIAL DE LA SITUACIÓ DE LA GENT JOVE 
 

Estructura i evolució de la població jove de Sant Fruitós de Bages 

 
La població a Sant Fruitós ha anat augmentant de manera constant i progressiva des 
de 2000, arribant a les 8.936 persones l’any 2021, assolint el seu màxim històric.  

 
El total de joves d’entre 15 i 29 anys de Sant Fruitós és de 1.492 (2021) i representen 
el 16,7% de la població del municipi. Entre la població jove, un 48,9% són dones i un 
51,1% són homes. 

 
En els 19 últims anys la població jove de Sant Fruitós ha sofert alts i baixos, però en 
definitiva, des del 2000 ha augmentat en 116 joves. Tot i així, han passat de representar 
el 24,1% de la població del municipi al 2000 a un 16,7% al 2021. 

 
El 12,94 % dels i les joves tenen nacionalitat estrangera al 2020, proporció força inferior 
respecte a la comarca (14,5%) i a Catalunya (23,5 %). 

 
El principal origen dels i les  joves de nacionalitat estrangera és Àfrica, amb un 37% 
seguit de la resta de l’UE amb un 21,3% i d’Amèrica del Nord i Central, amb un 18,1%.   
 

Educació  

 

Al curs 2021-2022 hi ha un total de 22 alumnes matriculats a Sant Fruitós al CFGS, 171 
a Batxillerat, 553 a ESO, 680 a Primària, 298 a Educació infantil i 116 a la Llar d’Infants. 

 

La distribució de la població de Sant Fruitós per nivell d’estudis el 2011 és la següent: 
16,7% de la població té estudis universitaris, un 14,7% batxillerat, 8,0% FP Grau Mitjà, un 
8,6% FG Grau superior, 32,0% secundaris; un 12,7% primaris; i menys d’un 1% no té 
estudis o no sap llegir ni escriure.  
 

Mercat laboral i atur  

 
El màxim de població a l’atur es va assolir al 2013, amb una taxa d’atur del 18,2 %. Des 
de llavors, la població aturada ha anat disminuint progressivament fins al 8,2 % al 2019. 
El 2021, a conseqüència de la Covid-19, la taxa ha tornat a augmentar fins a l’11,1%.   

 

Entre el 2009 i el 2018, l’atur juvenil s’ha reduït paulatinament, situant el nombre de 
joves aturats en 43 al 2018. Els dos darrers anys s’observa un increment fins els 68 
joves a l’atur.  

 
A principis de 2021, l’atur femení superava al dels homes en 4,5 punts percentuals, 
arribant al 13,5% en el cas de les dones enfront del 8,5% dels homes. 

 
El 53,4 % de la contractació registrada a l’any 2020 eren persones entre 16 i 29 anys, 2 
punts percentuals menys que el 2006 però gairebé 13 punts més que el 2014, quan es 
va assolir el percentatge més baix. 
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Habitatge 

 
Un 8,8% dels habitatges familiars principals de Sant Fruitós el 2011 són de lloguer, 
enfront del 88,6% que són de propietat. 

 
El 20,8% dels pisos de Sant Fruitós estan buits segons les dades del cens de 2011, 8 
punts percentuals més que a Catalunya.  

 

Els darrers anys, entre el 2008 i el 2018, s’observa una paralització de la construcció 
de nous habitatges al municipi. Entre 2004 i 2008 es construïen al voltant de 200 
habitatges de protecció oficial,  des del 2008 fins l’actualitat el nombre és inferior als 
100 habitatges.  

 

2.1.3. SOCIOGRAMA 
 

El sociograma és una tècnica que pretén obtenir una radiografia grupal, és a dir, busca 
de manera gràfica, mitjançant l’observació i contextualització, les diferents relacions 
entre els subjectes que conformen un grup, posant així de manifest les relacions 
d’influència i de preferència que existeixen en un mateix.  
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2.2. PRIORITZACIÓ DELS EIXOS  
 
Tenint en compte la informació obtinguda en finalitzar la fase de Diagnosi - Anàlisi, es 
proposa de seguir mantenint l’organització del nou Pla Local de Joventut 2023-2026 al 
voltant dels dos eixos que se seguien en el PLJ 18-21:  
 

EIX 1: NIVELLS DE PARTICIPACIÓ I BENESTAR PSICOSOCIAL 
 
Aquesta decisió s’ha fet tenint en compte els motius, raons i arguments següents:  
 

PARTICIPACIÓ 
 

Un dels pilars que reflecteix aquest eix és la participació de les persones joves. Aquesta 
participació fa referència a: d’una banda, el suport a l’associacionisme juvenil per tal que 
els i les joves formin part del teixit associatiu del municipi, per a què es pugui donar un 
relleu generacional en les festes i tradicions populars; d’altra banda, a la participació dels 
i les joves en el disseny, la gestió i l’avaluació de les polítiques de joventut.  
 
És important seguir apostant per la participació dels i les joves, ja que a causa de la 
pandèmia, la participació juvenil s’ha vist molt afectada. La parada de les activitats i 
festes en el municipi durant un cert període de la pandèmia, els canvis en la manera de 
fer aquests actes, els canvis en els hàbits que ha suposat el confinament i les mesures 
dutes a terme per a frenar la pandèmia han fet que, no només per als i les joves, sinó per 
a tothom, s’hagi dificultat el relleu generacional en algunes de les activitats que 
organitzaven els propis joves i que la participació activa dels i les joves en entitats, 
col·lectius i activitats s’hagi reduït.  
 
BENESTAR FÍSIC I PSICOSOCIAL 
 

D’una banda, els i les joves es troben en una edat en què moltes coses els venen de nou, 
i que experimenten per primera vegada. Això fa que sigui necessari que els i les joves 
tinguin les eines adequades i la informació suficient per a poder prendre decisions per 
ells i elles mateixes sobre temes com sexualitat, afectivitat, consum d’alcohol, tabac o 
altres drogues, efectes de la pressió de grup, violència, etc. 
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D’altra banda, cal recalcar que també hi ha conductes positives que prevenen que els i 
les joves caiguin en conductes de risc com l’esport o la participació en les activitats 
socioculturals i de lleure. 
 
També cal tenir en compte alguns punts comuns que han sorgit en les entrevistes i 
trobades que s’han fet per a la realització del present Pla Local de Joventut: 

- Hi ha una manca d’oferta d’oci per a les persones joves que fa que aquestes hagin 
de desplaçar-se a Manresa. 

- Degut a la pandèmia i al temps que es va passar en confinament, hi ha hagut un 
augment de consum de les pantalles. 

- El consum de tabac i alcohol ha augmentat, no només en joves sinó també en 
adults. A més, el consum cada cop és més avançat, es dona a edats més joves i 
l’oci cada cop està més relacionat amb el consum. 

- Hi ha zones públiques i obertes al municipi on es poden practicar diferents 
esports, a més dels esports més predominants com serien el futbol i el basquet, 
el voleibol, la zona d’ street-workout i el nou l’skatepark. 

 
Aquests dos conceptes estan molt relacionats, ja que els hàbits saludables estan molt 
lligats amb la participació en les festes i activitats del municipi, ja siguin activitats d’oci, 
esportives o de caire més tradicional. Per tant, aquests dos primers punts formarien el 
primer eix: nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial. 
 

EIX 2: DIVERSITAT, INCLUSIÓ I ACOMPANYAMENT EN LA 
TRANSICIÓ ESCOLA – TREBALL 
 

ÈXIT EN LES TRANSICIONS I EMANCIPACIÓ 
 

L’etapa de la joventut també és on se solen prendre les decisions respecte al futur, ja 
sigui a nivell acadèmic, laboral o d’emancipació. Per això, és important que les persones 
joves tinguin les eines, els recursos i la informació adient per tal de poder prendre 
aquestes decisions per a elles mateixes.  
Referent a l’ocupació, en la fotografia inicial s’ha pogut detectar que l’atur juvenil ha 
augmentat arran de la pandèmia. 
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Sobre l’habitatge, també s’ha vist que hi ha poca oferta de lloguer i que els preus, tant de 
lloguer com de compra, són molt elevats i poc assequibles per als i les joves. 
 
En referència a l’àmbit acadèmic, hem vist que Sant Fruitós compta amb una oferta 
postobligatòria limitada. A més, el període de formació dels i les joves cada vegada 
s’allarguen més en el temps, és a dir, que l’etapa educativa postobligatòria és cada cop 
més extensa en el temps.  
 
Aquests tres factors fan que la gent jove s’emancipi cada vegada més tard i que, en 
ocasions, hagin de marxar a altres municipis més assequibles a nivell econòmic 
 
Així doncs, s’ha de vetllar per tal que els i les joves, en igualtat de condicions, puguin tenir 
accés a un treball i a un habitatge digne, que és el que es pretén aconseguir amb el segon 
eix: diversitat, inclusió i acompanyament en la transició escola-treball. 
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2.3. FASE 2B – ANÀLISI  
 
Un cop fixats els eixos principals del Pla Local de Joventut, ens situem a la Fase 2B 
(Anàlisi) del procés d’elaboració del Pla Local de Joventut. En la present, es recullen tant 
l’anàlisi de la realitat juvenil com de les polítiques actuals de joventut, a partir de diferents 
tècniques quantitatives i qualitatives per a la recollida d’informació. La majoria 
d’aquestes tècniques són transversals i serveixen per analitzar les dues temàtiques en 
paral·lel.  
 
S’ha de tenir en compte, però, que en el moment en què es va realitzar aquesta fase 
encara estàvem en context de pandèmia. Els resultats d’aquesta anàlisi estaran 
influenciats per la situació de crisi sanitària. Hi ha aspectes que han tornat a la normalitat, 
tot i que hi ha hagut un abans i un després i encara se’n noten les conseqüències. 
 
Seguidament, es presenten els resultats de les enquestes, de les sessions grupals i de 
les diferents entrevistes amb profunditat que es van dur a terme amb joves del municipi, 
amb el Consell Municipal de Joventut i amb personal tècnic de l’Ajuntament. 
 
Per finalitzar l’apartat, es presentaran, a través d’una matriu DAFO i amb projecció de 
futur, les principals conclusions d’aquest anàlisi de la realitat juvenil. 
 

TÈCNIQUES UTILITZADES EN LA FASE 2B 
 
Anàlisi realitat juvenil (RJ) 

o Qüestionari.  
o Entrevistes en profunditat. 
o Dos tallers DAFO: 

✓ Taller participatius amb joves al Nexe Jove. 
✓ Trobada Jove: Escape Room en el marc de les 

Festes Majors. 
 

 
Anàlisi polítiques joventut 
(PJ) 

o Entrevistes en profunditat. 
o Dos tallers DAFO: 

✓ Taller participatiu amb cos tècnic. 
✓ Taller participatiu amb el Consell Municipal de 

Joventut. 
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2.3.1. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL  
Durant el procés de diagnosi s’ha fet arribar un qüestionari adreçat als i les joves de Sant 
Fruitós del Bages amb un doble objectiu. El primer, conèixer quins són els principals 
temes que els preocupen, i el segon, conèixer quins són els principals temes del seu 
interès. 
 

QÜESTIONARI  
Valora de l’1 al 5 la teva preocupació sobre els següents temes, on 1 és no em preocupa gens i el 5 
em preocupa molt: 
1. Rebre una bona orientació acadèmica que 
m’ajudi a decidir quina serà la meva trajectòria 
formativa. 
2. Disposar d’una oferta més àmplia de cicles 
formatius i de cursos professionals. 
3. Poder trobar una feina que m’agradi a Sant 
Fruitós de Bages. 
4. Poder accedir a una vivenda assequible per a 
joves a Sant Fruitós. 
5. Tenir suficients espais d’oci per anar amb els 
meus amics i amigues. 

6. Disposar d’espais al municipi per practicar 
esport a l’aire lliure. 
7. Poder conèixer els recursos que hi ha pels i les 
joves i els canals de comunicació per estar 
informat/da. 
8. Les relacions no respectuoses i abusives 
entre els i les joves. 
9. La meva salut i la de la meva família. 
10. La situació econòmica de la meva família. 
11. Poder tenir un espai segur i de confiança amb 
referents per parlar dels temes que ens 
preocupen als i les joves..

Valora de l’1 al 5 quin és el teu interès sobre cada una d’aquestes propostes, on 1 és no m'interessa 
gens i 5 m'interessa molt. 
1. Xerrades informatives sobre cicles formatius 
i sobre altres especialitats: monitor de lleure, 
manipulació d'aliments, etc. 
2. Assessorament i orientació laboral amb un 
acompanyament individualitzat. 
3. Xerrades informatives sobre orientació 
laboral, accés al mercat laboral, oposicions, 
emprenedoria. 
4. Assessorament en recerca d’habitatge, 
sobre els contractes de lloguer, de compra, etc. 
5. Servei d’informació per anar a l’estranger, 
per viatjar, per fer voluntariat. 
6. Disposar d’instal·lacions esportives per 
practicar esport: cal·listènia, skatepark.... 

7. Cicle de xerrades per la promoció de la 
igualtat de gènere, el feminisme, la publicitat no 
sexista, amor, sexualitat. 
8. Debats amb altres joves sobre addiccions i 
consum de tabac, alcohol, drogues, imatge 
personal, bullying. 
9. Organització de nous tornejos esportius. 
10. Organització de tallers de grafits, pintura, 
fotografia, cinema, teatre, clown, música, balls, 
programació, robòtica. 
11. Participar en una comissió de festes per 
organitzar la Festa Major, carnestoltes, la 
programació de concerts, etc. 
12. Formar part d’una entitat o col·lectiu. 
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Pel que fa a les dades dels participants: 
 
El qüestionari va ser respost per un total de 224 joves de Sant Fruitós de Bages. 
 
La franja d’edat amb més participació és la que correspon a l’interval de 12 a 15 anys 
seguida molt de prop per la de 16 a 19 anys. Aquesta diferència en la participació 
depenent de la franja d’edat ve donada perquè aquest qüestionari s’ha fet arribar, 
sobretot, a través dels centres d’educació secundària i, en concret, a l’ESO. Tot i que 
també es va compartir per xarxes socials per arribar a altres franges d’edat. 
 
Pel que fa al gènere, els resultats ens indiquen força equitat entre els nois i noies que 
han respost el qüestionari. Cal destacar que en l’enquesta es reflecteix una tendència 
cada cop més àmplia de no voler donar les dades o pronunciar-se sobre el gènere. 
 
Per tant, podem concloure que la participació ha estat equitativa pel que fa al gènere i, 
sobretot, que aquest qüestionari ens indica les tendències dels i les joves amb edats 
compreses entre els 12 i els 15 anys. 
 

ASPECTES QUE PREOCUPEN A LA GENT JOVE 
 

Pel que fa a conèixer les principals preocupacions dels i les joves, a continuació mostrem 
les dades més importants. D’aquest anàlisi cal tenir en compte els valors establerts, on 
el valor 1 respon a no em preocupa gens i el valor 5 respon a la preocupació màxima. 
 
Els ítems que han obtingut uns resultats més alts i que, per tant, són els aspectes que 
més preocupen als i les joves són, per ordre, els següents: la seva salut i la de la seva 
família i la situació econòmica familiar.  
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Gràfics 17 i 18. Resultats de l’enquesta respecte el nivell de preocupació sobre la salut, tant pròpia 
com familiar, i sobre la situació econòmica familiar. 
 

En aquesta línia, el factor emocional juga un paper molt important en el 
desenvolupament dels i les joves, pel que caldrà tenir en compte com afecten als i les 
joves les situacions sobrevingudes per la pandèmia. Seguidament dels dos primers 
ítems, trobem el de poder tenir un espai segur i de confiança amb referents per parlar. 

Gràfic 19. Resultats de l’enquesta respecte el nivell de preocupació sobre tenir un espai segur i de 
confiança amb referents per parlar. 
 
De la mateixa manera, aquells aspectes que han generat tendències de menys 
preocupació són les relacionades amb trobar una feina a Sant Fruitós o un habitatge 
assequible per emancipar-se. Aquest resultats són els esperats, doncs la mostra 
analitzada correspon, en la gran majoria, a una franja d’edat (entre 12 i 15 anys) que 
ambdós aspectes els hi queden força lluny. Cal dir, però, que si s’analitzen les dades de 
l’enquesta de les persones d’entre 20 i 30 anys, aquests dos temes són pels que senten 
més preocupació.  
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Gràfics 20 i 21. Resultats de l’enquesta respecte el nivell de preocupació sobre trobar una feina que 
els agradés a Sant Fruitós i sobre la preocupació per poder accedir a una vivenda assequible al municipi.  
 

En relació a la seva educació, els i les joves sí que mostren un cert interès en rebre una 
bona orientació acadèmica i, alhora, disposar de més varietat de cicles formatius i cursos 
professionals. Per tant, en l’àmbit educatiu i, sobretot, en les franges de 12 a 15 anys les 
polítiques educatives són un factor a incidir. 

Gràfics 22 i 23. Resultats de l’enquesta sobre la preocupació de la gent jove en disposar d’una oferta 
més àmplia de cicles i cursos i sobre rebre una bona orientació acadèmica. 
 

Ara bé, pel que fa als espais d’oci per anar amb els amics i amigues i el fet de disposar 
d’espais per practicar esport a l’aire lliure són dos aspectes ben valorats i, per tant, 
responen a necessitats que els propis joves volen assegurar a tenir o, fins i tot, a 
augmentar. 
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Gràfics 24 i 25. Resultats de l’enquesta sobre la preocupació de la gent jove sobre els espais d’oci i 
d’esports. 
 

Pel que fa a la preocupació sobre les relacions no respectuoses i abusives entre joves 
caldrà estar al cas donat que, sense ser molt alarmant, hi ha preocupació per part dels i 
les joves de Sant Fruitós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 26. Resultats de l’enquesta sobre el grau de preocupació de la gent jove respecte les relacions 
no respectuoses i abusives. 
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PRINCIPALS INTERESSOS DE LA GENT JOVE 
 

Les dades resultants del qüestionari sobre els interessos dels i les joves no demostren 
gaires tendències pronunciades a tenir en compte. Els resultats són molt lineals, aspecte 
que reflecteix una gran diversitat pel que fa als interessos que poden tenir els i les joves 
de Sant Fruitós. Aquesta dada lineal ens indica que cal fer esforços en oferir accions i 
actuacions que responguin a la diversitat d’interessos. 
 
Una de les preguntes que ha generat major interès pel conjunt de joves de Sant Fruitós 
és la que feia referència a un servei d’informació per anar a l’estranger, per viatjar i per 
fer voluntariat. 
 

 
Gràfic 27. Resultats de l’enquesta sobre el grau d’interès de la gent jove per tenir un servei d’informació 
per anar a l’estranger, per viatjar i per fer voluntariat. 
 

Aquest tipus de servei és el que ha despertat un interès més generalitzat per part dels i 
les joves. Per tant, serà interessant explorar a través de diferents accions o activitats 
aquesta tendència. 
 
Altres tendències  d’interès tot i que molt diversificades serien les relacionades amb 
l’emancipació dels i les joves a nivell laboral amb xerrades informatives sobre 
orientacions laborals, accés al mercat laboral, oposicions, emprenedoria i les 
relacionades amb assessorament en matèria d’habitatge, contracte de lloguer i de 
compra. 
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Gràfics 28 i 29. Resultats de l’enquesta sobre el grau d’interès en l’assessorament sobre habitatge i 
orientació laboral. 
 

Aquests resultats coincideixen força amb l’assessorament i orientació laboral amb 
acompanyament individualitzat, que entenem que no es viu l’interès com una prioritat 
donada l’edat dels i les joves de la mostra, majoritàriament menors d’edat. Possiblement 
en edats més avançades aquestes dades, podrien canviar. 
 

Altres aspectes a tenir en compte, tot i que està força diversificat l’interès, serien les  
xerrades informatives sobre cicles formatius i sobre altres especialitats. 

Gràfics 30 i 31. Resultats de l’enquesta sobre el grau d’interès en l’acompanyament individualitzat 
d’orientació laboral i xerrades informatives sobre cicles formatius i altres estudis. 
 

Pel que fa als hàbits saludables i les relacions respectuoses, el qüestionari plantejava la 
possibilitat de disposar d’instal·lacions esportives a l’aire lliure i, en aquest sentit, podem 
dir que el percentatge més elevat se situa en els punts de major interès. Tot i així, quan 
es planteja l’organització de tornejos esportius no hi ha una clara tendència en la 
preferència, dependrà doncs de l’esport i del seu format. 
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Gràfics 32 i 33. Resultats de l’enquesta sobre el grau d’interès en l’organització de tornejos esportius i 
disposar d’instal·lacions per practicar esport. 
 

Pel que fa a les relacions respectuoses i la promoció de la igualtat, els i les joves valoren 
positivament el foment de xerrades de sensibilització. En aquest sentit, entenem que 
aquests aspectes amb major o menor grau ja es treballen des de diferents àmbits 
(educació, joventut i igualtat) caldrà doncs mantenir o augmentar l’interès amb una 
oferta més innovadora.  
 

Altrament, la proposta de generar debats amb altres joves sobre temàtiques tals com 
les addiccions i consum de tabac, imatge personal o bullying no ha generat un interès 
molt alt. Cal estudiar o valorar altres mecanismes perquè els i les joves puguin tractar 
aquest temes i conèixer altres experiències o referents positius al respecte.  
 

Gràfics 34 i 35. Resultats de l’enquesta sobre el grau d’interès en xerrades per la igualtat i la diversitat 
i debats sobre addiccions i consum amb altres joves. 
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Pel que fa a la participació en col·lectius o entitats juvenils, clarament els i les joves no 
mostren interès, de la mateixa manera que tampoc es mostra interès en ser part activa 
en l’organització d’esdeveniments festius. 

Gràfics 36 i 37. Resultats de l’enquesta sobre el grau d’interès en formar part d’una entitat o col·lectiu 
i participar en una comissió de festes. 
 

Finalment i pel que fa als aspectes més relacionats amb activitats d’oci, sí que desperten 
més interès tots aquells tallers que potencien l’art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 38. Resultats de l’enquesta sobre el grau d’interès en l’organització de tallers de diferents tipus. 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5

Formar part d’una entitat o 

col·lectiu

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Participar en una comissió de 

festes per organitzar activitats

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Organització de tallers de grafits, 

pintura, fotografia, cinema, teatre, 

clown, música, balls, programació, 

robòtica



 
 

 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  69 

 

ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 
 

En l’Annex 1 del Pla Local de Joventut 2023-2026 s’hi pot trobar un recull de les 
entrevistes en profunditat fetes a les persones entrevistades durant l’elaboració 
d’aquest PLJ de Sant Fruitós de Bages. 
 
En total hi ha 6 entrevistes, entre les quals hi ha dues persones joves, dues persones 
tècniques, la representant política de l’Àrea de Joventut de Sant Fruitós de Bages i la 
Tècnica Responsable de l’Àrea d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal i 
anterior Tècnica del Punt d’Informació Juvenil de Sant Fruitós de Bages.  
 
Tots els i les entrevistades, lògicament, tenen una vinculació important amb el municipi, 
però aquesta és diferent depenent de cada cas. Alguns tenen molta relació amb el poble 
i estan molt arrelats des de sempre, alguns han arribat fa uns anys, mentre que d'altres 
abans participaven molt en la vida del poble, encara que actualment no hi tenen tanta 
vinculació.  
 
Les entrevistes s’han enfocat a detectar necessitats/problemàtiques i 
potencialitats/oportunitats i s’han estructurat en 6 blocs temàtics:  

✓ Oci i cultura  
✓ Formació i feina 
✓ Habitatge 
✓ Igualtat i diversitat 
✓ Esports i hàbits saludables 
✓ Participació i pertinença 

 

TROBADES JOVES  
 

En les trobades amb joves i en els grups de discussió es va debatre, d’una banda, els 
reptes, necessitats i problemes i, d’altra banda, les potencialitats i oportunitats de cada 
un dels blocs temàtics del Pla Local de Joventut. Aquet format de discussió ens va 
permetre poder treballar la informació a través d’un anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats) què és l’eina que ens permet diagnosticar, proposar, 
programar i avaluar de manera participativa amb els agents implicats. És una bona 
manera de reflexionar col·lectivament sobre els resultats de la diagnosi i fer un pas més 
cap al disseny de les polítiques de Joventut.  
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DEBILITATS FORTALESES  
Oci basat en el consum (botellot). 
 

Incidència de la COVID en l’oci juvenil. 
 

Baixa oferta formativa especialitzada que correspongui 
als interessos dels i les joves. 
 

Es requereix experiència per optar a qualsevol feina. 
 

Dificultats per trobar espais de confiança per parlar de 
temes que preocupen als i les joves. 
 

Millora d’alguns equipaments esportius i ampliació de 
l’oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bona acollida de les festes populars com a oci 
alternatiu adreçat a joves. 
 

Oci alternatiu lligat a la pràctica esportiva des de 
diferents modalitats. 
 

Potencialitat del NEXE com a promotor d’un programa 
estable d’oci alternatiu i equipament de trobada. 
 

El NEXE facilita informació i assessorament sobre 
recursos formatius. 
 

Sant Fruitós de Bages es concep com un municipi segur 
i respectuós, amb poques actituds masclistes, racistes 
o homòfobes, més enllà de les merament estructurals 
de tota societat. 
 

Alta sensibilització envers a la pràctica esportiva lliure. 
 

Pertinença a Sant Fruitós des de moltes vessants, 
l’esport, l’entorn natural i/o el patrimoni cultural. 

AMENACES OPORTUNITATS  
Manca d’oferta en oci privat. 
 

Desplaçament del jovent a altres municipis per recerca 
de formació especialitzada. 
 

Manca de promoció d’habitatge públic social per a 
joves. 
 

Dificultats en la mobilitat per manca de diversitat en el 
transport públic i dependència del transport familiar. 
Preocupació dels jovers per com l’administració 
(centres escolars) gestionen els casos d’assetjament. 
 

Consum d’alcohol, tabac i algunes drogues molt 
normalitzat pel jovent. 
 

Manca de recursos econòmics per accedir a l’habitatge, 
tant de lloguer com de compra. 
 

Necessitat de relleu en alguns dels esdeveniments que 
abans organitzaven grups de joves. 

El Club de feina i l’Oficina de recuperació econòmica són 
dos serveis que poden tenir molt de potencial en el 
municipi alhora de fer recerca de feina. 
 

Els i les joves volen estar millor informats sobre 
l’habitatge, lloguer, compra, etc. 
 

Reforçar la salut emocional amb els i les joves per 
treballar les relacions respectuoses. 
 

Treballar amb referents positius a través de vivències 
reals. 
 

Millorar i innovar en matèria de comunicació adreçada 
als i les joves. 
 

Ampliar la possibilitat d’implicar als i les joves en 
l’organització d’esdeveniments o activitats. 
 

Teixit associatiu de col·lectius joves emergents. 
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2.3.2. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 
Per tenir una diagnosi complerta, no només és necessari conèixer la realitat dels i les 
joves al municipi, sinó que també és necessari analitzar quines són les polítiques que van 
adreçades a la població jove. En aquesta línia, l’anàlisi ens facilitarà informació sobre les 
necessitats de la gent jove i sobre els recursos que existeixen o no per fer front a 
aquestes necessitats. 
 
Complementàriament, és important posar l’accent en les polítiques de joventut que es 
desenvolupen des de la regidora de Joventut, però alhora cal analitzar i recollir informació 
de polítiques impulsades i elaborades des d’altres àrees i/o regidories de l’Ajuntament 
on les persones joves són un dels principals destinataris. Més enllà de l’Ajuntament, 
també cal considerar les polítiques d’altres administracions que treballen des de 
diferents nivells territorials, així com les diferents institucions públiques i privades i 
diferents agents que intervenen en el territori. 
 
Les polítiques de joventut per consens social, institucional i polític responen a dos punts 
principals, d’una banda, facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves 
atenent a la diversitat de formes i models de vida i, d’altra banda, apoderar a la persona 
jove com a agent del canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà en  el conjunt 
de la societat. 
 
Tanmateix, les polítiques de Joventut es regeixen per uns principis comuns a totes les 
realitats dels municipis d’arreu del territori català i que responen a una manera 
d’entendre i de desenvolupar les polítiques de Joventut. Aquests principis fan referencia 
a la qualitat, la participació, la transformació i la integritat que han de guiar tot el procés 
metodològic per millorar i avançar en els Plans Locals de Joventut. 
 
Així doncs en aquest apartat, analitzarem les actuals polítiques de joventut des de 
diferents fonts: anàlisi documental, la sessió de treball participatiu amb el cos tècnic de 
l’Ajuntament, la sessió de treball del Consell Local de Joventut de Sant Fruitós i, per últim, 
quatre entrevistes amb profunditat amb càrrecs polítics, tècnics del municipi i tècnics 
d’altres administracions territorials. 
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LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A SANT FRUITÓS 
 

Recull de les principals polítiques de joventut que de manera estable s’impulsen des de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós. 
 

Oficina Jove (Consell Comarcal del Bages) 
Projectes de Mobilitat Internacional (Projectes de Voluntariat – Cos europeu de 
Voluntariat) 
Referent d’Ocupació Juvenil 
Projecte +Art 
Oci Saludable  
Projecte Infinites 
Garantia Juvenil 
Taules tècniques comarcals  
Joventut 
Nexe Espai Jove 
Programació estable de l’Àrea de Joventut 
PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària) 
PIJ (Punt d’Informació Juvenil) 
Punt salut 
Ocupació  
Club de la feina-jove 
Dispositiu d’inserció laboral per la gent jove 
Aula oberta 
Garantia Juvenil 
Tallers ocupa’t 
SLO (Servei Local d’Ocupació) 
Oficina de recuperació social i econòmica 
Educació i Formació continuada 
Projecte servei comunitari (vinculat amb cultura) 
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Escola de Música 
Ajuts serveis transport per a l’alumnat de cicles formatius i batxillerat fora del municipi 
Esports 
Beques esportives 
Participació 
Suport a les entitats 
Pressupostos participatius ( a partir dels 16 anys) 
Consell Municipal de Joventut 
Cultura 
Calendari anual d’activitats culturals i de festes 
Serveis Socials 
Servei d’acompanyament terapèutic a les famílies amb infants i adolescents 
Servei d’intervenció socioeducativa CAL CLIC 
Ajuts d’urgència social 
Beques de material escolar i llibres 
Beques d’activitats extraescolars 
Beques campus estiu Vitamina 
Medi Ambient 
Accions i tallers de sensibilització 
Policia Local  
Accions i tallers de sensibilització 
Mobilitat segura als Instituts  
Prevenció de l’assetjament 
Xerrades sobre consum responsable (addicions a les pantalles, alcohol i drogues) 
Consum   
Accions i tallers de sensibilització 
Biblioteca 
Espai adreçat a joves i infants 
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ANÀLISI DAFO DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A SANT FRUITÓS 
 

Per ampliar la visió en l’anàlisi de les polítiques de Joventut s’han dut a terme dues 
trobades, la primera amb el cos tècnic de l’Ajuntament de Sant Fruitós i la segona en el 
marc del Consell Local de Joventut amb càrrecs polítics, agents socials i econòmics, 
personal tècnic d’altres administracions i teixit associatiu del municipi. 
 
La dinàmica que es va aplicar per cada una d’aquestes  trobades responien a tècniques 
de grups de discussió. Les propostes a discutir en aquestes trobades se centraven 
novament amb els blocs que es van treballar en la fase de diagnosi d’anàlisi de la realitat 
juvenil. 
 

1. Oci i Cultura 
2. Formació i feina 
3. Habitatge 
4. Igualtat i diversitat 
5. Esports i hàbits saludables 
6. Participació i pertinença 
 

La tècnica del grup de discussió recull informació generada a partir d’un debat conjunt 
entre un grup de persones. Això permet extreure informació dels posicionaments i 
opinions que expressen els membres dels grups de discussió. Complementàriament, es 
pot extreure informació de les interaccions que es produeixen entre els i les participants. 
És una tècnica qualitativa que aporta dades sobre la visió i el posicionament subjectiu 
dels participants com a grup. 
 
Dins de les trobades, els grups de discussió es van centrar a debatre, d’una banda, els 
reptes, necessitats i problemes i, d’altra banda, les potencialitats i oportunitats de cada 
un dels blocs temàtics. Aquest format de discussió va permetre poder treballar la 
informació a través d’un DAFO.  
 
Donades les circumstàncies de pandèmia d’aleshores les dues sessions es van dur a 
terme en modalitat online a través de la plataforma Zoom. 
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DEBILITATS FORTALESES 
Manca d’oferta d’oci per al jovent que implica 
conseqüentment desplaçar-se a Manresa. 
 

Poca oferta de pràctica esportiva femenina, 
envers la masculina. 
 

Nivell molt baix d’implicació i participació dels i les 
joves en les accions proposades i/o en la seva 
organització. 
 

Cal treballar més en la línia del respecte envers 
altres formes de pensar i la prevenció del bullying 
dins i fora dels centres escolars. 
 

Manca de difusió de les activitats que es generen, 
cal potenciar més canals i vies de comunicació, 
innovant per arribar a totes les franges d’edat. 
 

Potencialitat de l’equipament i el cos tècnic del 
Nexe Jove per impulsar polítiques de joventut. 
 

Bona coordinació entre els diferents agents  
municipals i territorials implicats en Joventut. 
 

Varietat d’equipaments municipals i esportius 
adequats pels i les joves. 
 

Augment de la sensibilització i programació 
relacionada amb la diversitat. 
 

Sant Fruitós com a municipi feminista. 
 

 

AMENACES OPORTUNITATS 
Manca i variabilitat d’oferta d’oci privat. 
 

Potenciació d’estereotips masclistes a través de 
les xarxes socials. 
 

Augment del consum de tabac i alcohol. 
 

Addicció a les pantalles post-pandèmia. 
 

Agreujament de les dificultats relacionals 
interfamiliars post-pandèmia. 
 

Estigmatització dels i les joves en el consum i 
ocupació de l’espai públic. 
 

Nous col·lectius de joves emergents vinculats al 
Nexe Jove (col·lectiu feminista, LGTBIQ+). 
 

Efecte proximitat a Manresa com una oportunitat 
també de gaudir i ampliar l’oferta cultural i d’oci 
pels i les joves. 
Arbre d 

Municipi amb activitat econòmica i amb 
potencialitat per oferir ofertes de feina. 
 

Augment de col·lectius de joves que promocionen 
hàbits saludables a través de l’esport. 
 

Projecció de l’esport com a palanca de cohesió i 
pertinença al municipi. 
 

Diversificar les activitats i accions tenint en compte 
les franges d’edat i els seus interessos. 
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2.4. FASE 2C - CONCLUSIONS  
 
L’objectiu d’aquesta fase és estructurar i extreure conclusions de tota la informació 
recollida durant les fases anteriors, per tal de facilitar la posterior identificació i 
priorització dels objectius estratègics. 
 
L’eina metodològica que s’ha fet servir en aquest cas ha estat l’arbre de problemes.  
 

2.4.1. ARBRE DE PROBLEMES 
La sessió de treball de l’arbre de problemes es va dur a terme el 23 de juliol en format 
online amb el tècnic de joventut, la tècnica auxiliar de joventut i la regidora de joventut. 
El resultat és a l’Annex 6. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ORIENTACIONS PER AL DISSENY 
DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT  
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A continuació, es presenten els principals resultats obtinguts, un cop finalitzat tot el 
procés de recollida d’informació.  
 
El present punt és un recull de la informació més rellevant relacionada amb els eixos 
establerts. Als annexos d’aquest mateix document es pot trobar amb més detall tota la 
informació recollida al llarg de les entrevistes i els tallers. 
 
Els resultats no estan organitzats per cada una de les tècniques utilitzades, sinó que es 
presenten per temàtiques. Per cada una d’elles s’extreu la informació de les diferents 
eines amb la intenció de fer el creuament de tota la informació i poder donar una visió 
més complerta i global. Tanmateix, això pot provocar que en alguna pregunta hi hagi 
divergències d’opinió segons la tècnica d’on provingui la informació, ja que, per exemple, 
els tècnics poden no coincidir amb l’opinió de les persones entrevistades, ni amb l’opinió 
dels i les joves.  
 
Cal remarcar que els resultats de l'anàlisi de la realitat juvenil i l’anàlisi de les polítiques 
de joventut per cada un dels eixos fa referència només a la informació recollida en les 
tècniques d’anàlisi i tallers realitzats per la fase 2b, basades amb l’opinió i percepció dels 
i les joves i tècnics. 
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3.1. ORIENTACIONS EIX 1 
 
Tal com s’ha exposat anteriorment, aquest eix es divideix en dues categories d’anàlisi: 
d’una banda, es fa l’anàlisi de la realitat juvenil, que intenta recopilar tota la informació i 
percepció de la realitat juvenil a Sant Fruitós de Bages en l’àmbit concret de l’eix i; d’altra 
banda, l’anàlisi de les polítiques de joventut que recull la visió i la percepció dels diferents 
programes que han debatut tècnics i joves, alhora que també s’engloben les principals 
demandes i necessitats dels i les joves. 
 

3.1.1. OCI I CULTURA 
 
A continuació, s’analitza la situació de cultura i oci a Sant Fruitós del Bages en relació al 
jovent. Concretament, s’aborden les activitats destinades a la gent jove, el lloc de trobada 
i les activitats que realitzen en el seu temps de lleure i oci. 
 

OCI I ACTIVITATS 
 

Les principals activitats d’oci que el jovent destaca són les relacionades amb l’esport, les 
trobades amb amics i les activitats i actes festius organitzats des de l’Ajuntament. Sant 
Fruitós és un municipi amb una alta tendència en la pràctica esportiva i això s’ha detectat 
en la majoria de tècniques exploratòries emprades. 
 
Les trobades amb amics, ja sigui en zones esportives del municipi, en parcs o en cases 
privades segueix sent una de les principals activitats d’oci. D’una manera molt 
generalitzada, el jovent de Sant Fruitós considera que les Festes Majors, la festa de 
l’arròs, la cavalcada de reis, l’Estiu Jove, el carnestoltes... són activitats d’oci molt ben 
valorades. Les accions i activitats que es desprenen del Nexe Jove també són molt ben 
valorades. 
 
Des de la visió tècnica també es veu molt bona acollida d’aquest esdeveniments però es 
considera que encara hi ha recorregut per millorar la implicació dels i les joves en la seva 
organització. També, existeix una molt bona predisposició per intentar adaptar les 
actuals necessitats i demandes dels i les joves a nivell cultural, doncs per exemple la 
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programació de teatre que es fa adreçada als i les joves no acaba de tenir molt èxit, d’aquí 
la necessitat tècnica de poder coorganitzar la programació amb els i les joves. 
 
El nou espai del Nexe Jove es veu com un equipament amb un gran potencial a explotar i 
des d’on es poden impulsar la gran majoria de polítiques de joventut. 
 
Durant el procés de diagnosi, els i les joves van poder decidir la programació de l’Estiu 
Jove 2021 i en aquest sentit les principals tendències que els i les joves han posat com a 
preferència en matèria d’activitats de lleure i alternatives ha estat el Paintball o Laser 
Combat, Scape Room, inflables i jocs aquàtics. Pel que fa a tallers i activitats culturals el 
cinema a la fresca i els tallers de graffiti han estat els més demandats. I, finalment, pel 
que fa a les activitats esportives, el bubble football, el torneig de vòlei platja i les 
excursions a la muntanya, rius i gorgs són les que han tingut més èxit. 
 

OCI NOCTURN 
 

Existeix un consens generalitzat sobre la manca d’oferta d’oci nocturn a Sant Fruitós. Tot 
i disposar de bars en el nucli de municipi i d’una discoteca al polígon (Coco Village), 
aquests no responen a les necessitats dels i les joves. Hi ha mancança de bars musicals 
amb més diversitat d’estils. Aquesta situació implica moltes vegades el desplaçament a 
la capital de comarca per gaudir d’un oci més diversificat i que cobreixi més tendències 
reclamades pels i les joves. 
 
El fet de no disposar d’aquesta oferta d’oci més variada al municipi i la dificultat afegida 
de no sempre poder-se desplaçar a altres indrets comporta un augment de gaudir l’oci a 
l’espai públic o a cases particulars. 
 

LLOCS DE TROBADA 
 

El principal lloc de trobada dels i les joves és l’espai públic, sobretot, les zones esportives 
(cal·listènia, skate, les pistes, etc.) i els parcs i places de Sant Fruitós. Seguit també per 
les cases particulars i, en casos més reduïts, el Nexe Jove. 
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L’ocupació de l’espai públic per part dels i les joves ha generat en part de la població 
adulta l’estigmatització als i les joves. Aquesta estigmatització està molt lligada, no 
només a l’ocupació de l’espai, sinó també al consum. Una part de la societat adulta pensa 
que generen mala imatge, molèstia i incivisme i de manera contraposada els i les joves 
es senten desplaçats sense tenir llocs de trobada d’oci on poder anar, sentir-se a gust i 
fer lliurement sense ser jutjats. 
 

La gran majoria de joves posen en relleu la necessitat de tenir espais de trobada i oci. 
 

Demandes i propostes d’intervenció en l’àmbit de l’oci i la cultura 
Potenciar l’oci nocturn al municipi, sobretot, pel que fa a bars musicals o bars amb jocs 
de taula, futbolí, etc. Cal diversificar millor l’oci nocturn. 
Ampliar els horaris dels bars perquè els i les joves puguin gaudir més temps de l’oci. 
Valorar la proximitat de Manresa com una oportunitat per ampliar l’oferta d’oci i 
cultura que els i les joves poden gaudir. 
Facilitar i potenciar el transport públic nocturn durant el cap de setmana per no 
dependre tant del cotxe particular. 
Potenciar més activitats pel jovent, tenint present les diferents franges d’edat i 
diversificant les temàtiques. 
Implicar i obrir més la participació dels i les joves en l’organització dels diferents 
esdeveniments, com Festa Major, cavalcada, etc... 
Potenciar el NEXE Jove com espai de trobada i com a primer punt d’implicació en la 
generació d’activitats d’oci atenent també a tots les potencialitats que ja disposa com 
bucs d’assaig, etc. 
Orientacions pel disseny 
Establir una programació estable d’activitats dirigides específicament al jovent de 
totes les franges d’edats i que englobin diverses temàtiques. Així mateix, convé 
involucrar-los més activament en l’organització de les activitats. 
Donar cobertura tècnica i recursos a les entitats emergents que poden promoure oci 
al municipi. 
Dotar al NEXE Jove de recursos per tal que pugui ser un espai de referència per als i les 
joves, on hi puguin realitzar activitats del seu interès i informar-se i ser orientats sobre 
els temes que els afecten: educació, feina habitatge, oci, sexualitat, drogues, etc. 
Ampliar el servei del bus de nit a Manresa durant els caps de setmana. 
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3.1.2. IGUALTAT I DIVERSITAT 
 
En general, Sant Fruitós de Bages és un municipi tranquil on no s’hi destaquen problemes 
de convivència importants. Quan aprofundim aquesta mirada entre els i les joves, 
tampoc es detecta cap conflicte greu.  
 
Existeixen poques actituds masclistes, racistes o homòfobes, més enllà de les merament 
estructurals de tota societat. Es considera que Sant Fruitós és un municipi on se senten 
segurs i segures i on es respira un clima, en general, de respecte. 
 
Així i tot, el poble no està exempt de les dinàmiques socials actuals, com és l’augment de 
la diversitat entre els i les joves (lloc d’origen, gènere, religió...). La diversitat, positiva en 
si mateixa, a vegades va acompanyada de situacions de discriminació dels col·lectius més 
desfavorits o vulnerables, fet que provoca que el jovent d’aquests col·lectius tinguin més 
possibilitats de quedar exclosos en els processos de transició relacionats amb l’educació, 
la recerca de feina o l’emancipació. 
 

GÈNERE: RELACIONS IGUALITÀRIES I RESPECTUOSES ENTRE NOIS I 
NOIES 
 

Tot i que hi ha molta informació sobre els drets de la dona i ha canviat molt la seva posició 
dins la societat, les relacions entre els i les joves no són sempre respectuoses. La 
tendència masclista augmenta fruit del control, de la confiança mal entesa i les xarxes 
socials que han potenciat el control com una forma normal de relacionar-se. 
 
D’una banda, es considera que hi ha un sector que ha normalitzat unes actituds poc 
respectuoses i possessives, que es consideren minoritàries, però que cal fer feina per tal 
que disminueixin. D’altra banda, es comenta que les actituds masclistes que s’observen 
no són sempre relacions violentes, però sí que utilitzen un llenguatge sexista i actituds 
ofensives i de poder.  
 
En aquesta línia és molt important posar en valor que recentment Sant Fruitós del Bages 
s’ha declarat municipi feminista i on el ple va votar a favor d’adherir-se al decàleg per a 
la construcció de ciutats feministes, a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes 
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a la Vida Local i a instar al Govern a aprovar una Llei d’Igualtat Laboral, a lluitar contra la 
violència de gènere i a treballar per tal que els serveis públics arribin a totes les dones. 
Per tant, hi ha una clara línia en l’impuls de polítiques d’igualtat i d’equipaments 
municipals inclusius. 
 
Complementàriament, en els darrers anys han sorgit diferents col·lectius de joves que 
comparteixen lluites com és el cas del col·lectiu feminista La Veu i el col·lectiu LGTBIQ+ 
Santfree’s rainbow accionant i promovent un munt d’accions i activitats envers la 
sensibilització del feminisme i LGTBIQ+. Són moltes accions de sensibilització adreçades 
al conjunt de la ciutadania, amb una visió més àmplia i integradora per arribar a tots els 
grups d’edat. És ben cert que totes les persones entrevistades han anomenat a aquest 
dos col·lectius i la seva tasca sensibilitzadora en la matèria, el punt lila, xerrada i tallers 
sobre el cicle menstrual per a totes les etapes, gènere i urbanisme amb marxes 
exploratòries, etc. Són accions impulsades pels col·lectius que complementen tota la 
tasca del programa PICDES en matèria de sensibilització als centres d’educació 
secundària. També, és rellevant els referents positius transgènere i feministes que 
participen activament al municipi amb un paper constructiu i col·laboratiu amb 
l’administració. 
 
En el context de parlar de les relacions respectuoses i les orientacions i pràctiques 
sexuals, els i les joves comenten que no sempre tenen un espai familiar de confiança per 
poder-ne parlar. En aquest sentit, poder disposar d’espais i referents en un ambient 
distens és un aspecte molt ben valorat pel col·lectiu de joves. Alhora, seguir rebent 
xerrades i tallers de sensibilització és una font important d’informació pel col·lectiu de 
joves. 
 

MULTICULTURALITAT ENTRE LA GENT JOVE 
 

Les persones joves amb nacionalitat estrangera representen el 12,9% de la població del 
municipi, percentatge significativament menor que la mitjana de la comarca amb un 
23,5% i de Catalunya que se situa sobre el 39,2%  
 
Part dels entrevistats consideren que la convivència és bona i que el fet de la diversitat 
es viu amb normalitat i, fins i tot, de manera positiva. Tanmateix, la manca de conflicte 
no significa que hi hagi una cohesió plena. Tot i que no es generen situacions de conflicte, 
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es destaca que en alguns casos es generen situacions que impliquen la no interacció i 
integració de les persones provinents d’altres llocs.  
 
La sensació que transmeten els i les joves és que s’identifiquen com grups homogenis 
tot i la diversitat d’orígens que conviuen al municipi, però si que es detecta que quan 
surten per Manresa molts joves d’origen estranger obren més el cercle amb les persones 
del seu origen que no pas a Sant Fruitós. Al poble són tots una pinya. Existeixen més de 
40 nacionalitats diferents i és un tret que Sant Fruitós posa en valor, doncs tampoc 
existeix cap barri ètnic i hi ha força integració. 
 
Des de la vessant tècnica sí que posen l’accent a nivell de vigilància sobre la segregació 
per estatus socioeconòmic. No hi ha gaire segregació en comparació a altres municipis 
de la comarca, però si que hi ha una tendència depenent del barri on visquis relacionat 
amb la situació socioeconòmica. 
 

RELACIONS ENTRE IGUALS: BULLYING 
 

Un dels aspectes que més debat va generar en les sessions amb els i les joves va ser el 
tema del bullying. Tots els presents, amb major o menor grau han viscut o presenciat un 
episodi de bullying en la seva etapa escolar. 
 
En aquest sentit, els i les joves van parlar d’impotència davant d’aquest tipus 
d’assetjament entre iguals. Narren experiències on delaten manca d’habilitats per 
afrontar les situacions tant com a víctima de l’assetjament com a observador. També, 
manifestaven la sensació que els centres educatius no gestionaven bé les situacions 
degut a la manca de professionals especialitzats en la matèria i que, en molts casos, en 
comptes d'ajudar, agreujaven la situació.  
 
Per tant, en aquesta matèria encara queda molt recorregut i és un àmbit on cal ampliar 
la sensibilització i la capacitació dels professionals, doncs els assetjaments incideixen i 
de manera molt dura en el benestar emocional dels i les joves. 
 
Alguns dels entrevistats posa en valor experiències restauratives que l’Ajuntament ha 
posat en marxa davant de situacions de bullying detectades als centres educatius. 
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Demandes i propostes d’Intervenció en igualtat i diversitat 
Potenciar la conscienciació i pedagogia del respecte i la valoració de la diversitat com 
un bé en si mateix. 

✓ Seguir donant cobertura, suport tècnic i recursos als col·lectius emergents que 
impulsen accions de sensibilització en matèria de gènere i relacions igualitàries i 
respectuoses. 

✓ Activitats adreçades al jovent per sensibilitzar, informar i prendre consciència en la 
igualtat de gènere, en la igualtat d’orientació sexual i la identitat de gènere, el 
feminisme i la publicitat no sexista. 

✓ Posar més recursos en la lluita contra l’assetjament escolar en els centres educatius, 
incidint, sobretot, en la formació i especialització dels professionals en la matèria. 
Orientacions pel disseny 
Seguir potenciant les activitats de sensibilització (xerrades, tallers, accions...) en 
l’àmbit de les relacions respectuoses, sempre posant en valor la diversitat i 
l’acceptació de la diferència i l’establiment de les relacions igualitàries. 
Promoure campanyes contra la LGTBIQ+fòbia i per la igualtat en l’orientació sexual i la 
identitat de gènere. 
Realitzar la sensibilització a través de dinàmiques més innovadores i motivadores, per 
tal que el missatge arribi millor a la gent jove. 
Promoure referents positius, a través d’experiències de vida. 

✓ Oferir i habilitar espais de confiança on els i les joves puguin anar a informar-se sense 
ser estigmatitzats (ja sigui en matèria d’assessorament sexual o per altres temàtiques 
que no puguin treballar en el sí de l’estructura familiar o educativa més directa). 
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3.1.3. ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES 
 

PRÀCTICA ESPORTIVA 
 

En general, hi ha la percepció que Sant Fruitós de Bages és un municipi on la pràctica 
esportiva està molt estesa entre els i les joves. Cal a dir, que hi ha un gran històric al 
municipi que ha fomentat la pràctica de l’esport. 
 
El bàsquet, el futbol i el vòlei són els més anomenats. Alhora, existeixen noves disciplines 
com les del foment del cos (cal·listènia) i els skates, així com l’augment del running i la bici 
aprofitant els grans espais naturals que disposa Sant Fruitós de Bages.  
 
A nivell femení també destaquen disciplines com el vòlei, el bàsquet i recentment el 
patinatge. Tot i així, el col·lectiu feminista reclama més diversitat en la pràctica esportiva 
i poder accedir a aquells espais que estan molt masculinitzats com és el cas de la 
cal·listènia. 
 
Pel que fa als equipaments esportius, Sant Fruitós disposa d’una alta varietat, tant a 
nivell municipal com privat. Tanmateix, conviuen al municipi una gran quantitat d’entitats 
esportives amb col·laboració amb l’Ajuntament i que fomenten la pràctica de l’esport i 
que, alhora, generen una alta pertinença al municipi (ASFE, Posa’t en marxa, col·lectiu 
jove Street Workout, col·lectiu joves vòlei platja, club tenis Manresa, CEFAR i el Futbol 
Club Fruitosenc). 
 
Recentment, l’Ajuntament ha fet una aposta clara per potenciar espais com el parc 
cal·listènia o el recent skatepark. Tot i així, hi ha una clara demanda per part dels i les 
joves en ampliar espais i mantenir els existents com les pistes de futbol i les de vòlei. 
També, de crear-ne de nous com, per exemple, un bike park que podria complimentar al 
ja existent skatepark, o generar més rutes per la bicicleta o el running i un rocòdrom. 
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HÀBITS SALUDABLES 
 

El consum de tabac i d’alcohol està molt normalitzat i generalitzat pels i les joves. Un fet 
alarmant en aquest sentit és que l’inici en el consum és cada vegada més aviat i que, en 
molts casos, els i les joves ens comenten que aquests hàbits els veuen des dels propis 
nuclis familiars, on el consum d’alcohol i tabac és molt normal. 
 
El consum d’altres tipus de drogues dures no és tant habitual segons els i les joves 
entrevistats, però sí el consum de porros. En general, és una pràctica molt estesa i molts 
manifesten tenir companys que fumen a diari. En aquest sentit, cal seguir fent pedagogia 
en el consum de drogues, ja que la temàtica segueix sent un tabú, fins i tot, a l’hora 
d’abordar-ho. Des d’una vessant més tècnica, s’apunta a què cal innovar en la manera 
de fer pedagogia en aquesta matèria i, per exemple, donar a conèixer els components de 
les drogues i les seves afectacions reals, sense caure únicament en la prohibició. 
 
Les conductes de risc en la pràctica sexual és un aspecte que preocupa i, des del 
programa PICDES, es promouen tallers i activitats per informar sobre la sexualitat. Els i 
les joves són partidaris de poder disposar d’espais amb referents positius per poder fer 
les consultes pertinents sense sentir-se qüestionats. En aquesta línia, cal posar en valor 
el Protocol d’actuació davant de les violències masclistes en espais públics d’oci de la 
Comarca del Bages. 
 
La salut personal i la de la família és una de les principals preocupacions juntament amb 
la situació econòmica familiar. S’entén aquesta preocupació fruit de l’actual pandèmia 
sociosanitària que ha impactat a tots els nivells i on el benestar emocional dels i les joves, 
en molts casos, ha generat un agreujament de les dificultats relacionals en el sí de les 
famílies. Aquest agreujament és conseqüència de la manca de llibertat, el fet d’una 
convivència forçada durant el confinament sense poder-se relacionar amb iguals de 
forma propera, amb poca cultura de socialització en una etapa molt clau pel creixement 
personal i on l’única manera de compartir ha estat a través d’una pantalla. 
 
Les noves tecnologies estan provocant en els i les joves altres incidències a tenir en 
compte com és el cas de l’addicció a les pantalles. Aquest és un tema poc reconegut per 
part dels i les joves, per no dir que només és mencionat per la part adulta entrevistada. 
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El consum de pantalles és vist pels i les joves com un aspecte del tot habitual i sense que 
sigui percebut com un possible risc. 
 

Demandes i propostes d’Intervenció en esports i hàbits saludables 
✓ Millorar els equipaments esportius, els camps de futbol i la pista de vòlei incorporant 

bancs i fonts. 
✓ Fomentar nous espais per a la pràctica esportiva a l’aire lliure com per exemple el 

bikepark i rutes per fer bicicleta o running. 
✓ Ampliar el ventall i diversitat d’esports a oferir, com per exemple diferents tipus de 

dansa. 
✓ Realitzar més xerrades de sensibilització envers el consum de tabac i drogues però 

innovant amb les metodologies de comunicació. 
✓ Formació bàsica de sexualitat i salut sexual dels professionals que estan en contacte 

amb els i les joves. 
✓ Activar recursos per treballar el benestar emocional dels i les joves fruit de la situació 

estressant que molts joves han viscut en les seves famílies a conseqüència de la crisi 
provocada per la pandèmia sociosanitària. 
Orientacions pel disseny 

✓ Millorar i mantenir els equipaments esportius existents i crear nous espais de 
pràctiques esportives demandades pels i les joves (bikepark, rutes de bici i running, etc.). 

✓ Potenciar l’organització de trobades d’entrenaments grupals, exhibicions i 
competicions per donar a conèixer les diferents pràctiques esportives amb una mirada 
inclusiva i fomentant que els propis col·lectius dinamitzin els espais. 

✓ Fomentar i promoure l’esport femení i crear equips femenins a totes les disciplines. 
✓ Seguir treballant en programes de prevenció del consum de drogues incorporant 

noves metodologies més innovadores i començant les tasques de prevenció i 
sensibilització a edats més joves. 
Generar un espai de confiança per rebre assessorament sexual i on el jovent pugui anar 
a informar-se  sense ser estigmatitzat. 

✓ Establir circuits de derivacions clars entre els diferents agents per tal d’orientar a la 
gent jove d’una manera clara i eficient d’on pot adreçar-se si té un problema. 
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3.1.4. PARTICIPACIÓ I PERTINENÇA 
 

SOBRE LA PARTICIPACIÓ 
 

En els últims anys, Sant Fruitós ha viscut una transformació del seu teixit associatiu jove. 
Si en l’anterior Pla Local de Joventut es parlava d’una manca de relleu en el Mijac per tal 
de seguir mantenint el lleure i l’oci, actualment, podem dir que aquest relleu s’ha 
aconseguit. Complementàriament, han sorgit altres col·lectius lligats a la defensa de 
drets com el col·lectiu feminista i el col·lectiu LGTBIQ+ i d’altres més lligats a la pràctica 
esportiva, com els i les joves de la cal·listènia o el col·lectiu de skaters. Per tant, podem 
dir que Sant Fruitós es troba en una situació positiva pel que fa al foment del teixit 
associatiu. 
 
Curiosament, a l’enquesta la gran majoria de joves no van mostrar gaire interès en 
formar part d’una entitat o col·lectiu. Cal dir que la mostra se centrava, sobretot, en joves 
entre 12 i 15 anys i, generalment, els integrants dels col·lectius emergents tenen en gran 
part edats més avançades, sobretot, a partir dels 20 anys. 
 
D’ altra banda, hi ha la sensació per la part tècnica de poca implicació i participació en 
l’organització d’esdeveniments i activitats. Concretament, pocs joves molt implicats 
envers molts joves totalment desvinculats. En aquest sentit, parlem de diferents causes 
que poden incidir: la primera, seria la pandèmia que ha generat pèrdua de vincle amb els 
i les joves. En segon lloc, podem parlar d’increment de l’ús de la pantalla i videojocs que 
permeten jugar des de casa. En tercer lloc, gustos i preferències restrictives i excloents, 
“si no es fa el que jo vull no participo”. En quart lloc, la tendència a evitar la programació 
realitzada des de l’Ajuntament. En cinquè lloc, la dificultat clara per diversificar les 
activitats i temàtiques per franges d’edat i, finalment, el paper comunicatiu. 
 
Un dels principals reptes a l’hora d’implicar al jovent amb les activitats culturals i 
associatives dels municipis és l’establiment de canals de comunicació vàlids i efectius 
amb aquest col·lectiu.  
 
En el marc dels grups de discussió que es van dur a terme durat la pandèmia, els i les  
joves que estan més organitzats tenen interès en participar i generar iniciatives. Fins i 
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tot, es manifesta la voluntat de promoure l’autogestió d’activitats i esdeveniments. En 
el propi debat del procés sorgeix la idea de poder autogestionar un espai de cinema, uns 
dels reclams d’oci que també hi ha al municipi.  
 
En relació a la comunicació amb els i les joves, ells mateixos manifesten que l’Instagram 
del Nexe funciona molt bé però que cal impulsar nous canals com per exemple llistes de 
distribució o difusió per àmbits, temàtiques i franges d’edat. 
 
Tot i així, es percep un canvi de tendències, ja que durant el procés de diagnosi els i les 
joves han coorganitzat, juntament amb el Nexe Jove, la programació de l’Estiu Jove 2021. 
Hi han participat 224 joves i, conjuntament, han triat activitats de lleure i esportives i 
tallers culturals. 
 
SOBRE EL SENTIMENT DE PERTINENÇA 
 

Els i les joves manifesten pertinença al municipi a través dels seus comentaris, el color 
verd, l’himne i el futbol. Però també, l’entorn natural i el patrimoni cultural com el 
Monestir de Sant Benet són un orgull pel poble. Finalment, la identificació amb els 
esdeveniments festius, la festa major amb les carpes, la festa de l’arròs, el corretasques, 
el carnestoltes, etc..., fins i tot, la rivalitat que en clau de competència sana poden tenir 
els i les joves de Sant Fruitós amb els i les joves de Navarcles.  
 
En alguns casos ens manifesten que els i les joves per temes d’estudis, per experiències 
vitals o per viatjar sí que marxarien de Sant Fruitós, però molts d’ells reconeixen que 
tornarien en el cicle de vida adulta.  
 

Demandes i propostes d’Intervenció en participació i pertinença 
✓ Promoure i fomentar la cultura participativa des de ben petits. 
✓ Suport en el desenvolupament d’entitats. 
✓ Millorar la difusió de les polítiques municipals per tal d’arribar a tot el jovent. Cal 

repensar i millorar la manera com es comuniquen les coses i utilitzar els seus canals 
de participació. 

✓ Establir espais de participació per tal que el jovent pugui participar en la presa de 
decisions que els afecta. 
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Orientacions pel disseny 
Establir un pla de comunicació per tal de millorar la difusió de les accions de joventut i 
arribar així a totes les franges d’edat. Conèixer les tendències per franges d’edat i 
establir els canals més adients. 
Establir una xarxa de comunicadors dins del col·lectius per fer xarxa i arribar a més 
població. 

✓ Establir espais formals de col·laboració entre entitats juvenils i administració establint 
reunions periòdiques per a l’intercanvi d’impressions. 

✓ Implicar a les entitats juvenils o nous col·lectius emergents en el Consell Municipal de 
Joventut. 
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3.2. ORIENTACIONS EIX 2 
 
Igual que l’anterior, aquest eix es divideix en dues categories d’anàlisi: d’una banda, es 
realitza l’anàlisi de la realitat juvenil; i, d’altra banda, l’anàlisi de les polítiques de joventut, 
que recull la visió i la percepció dels diferents programes comentats pel personal tècnic i 
els i les joves, alhora que també engloba les principals demandes i necessitats de la gent 
jove en aquest punt. 
 
A part, aquest eix tracta i analitza dos dels principals problemes que preocupen als i les 
joves: el nivell acadèmic i l’àmbit laboral i l’econòmic, els quals estan estretament 
relacionats amb la transició escola-treball. 
 
3.2.1. EDUCACIÓ 
 
Hi ha força consens sobre que l’educació reglada d’ESO i Batxillerat és bona, amb l’escola 
Paidos i l’Institut Gerbert d’Aurillac. A partir de Batxillerat, l’oferta educativa i formativa 
a Sant Fruitós és molt reduïda. Els i les joves tenen assumit que per seguir estudiant 
hauran de marxar fora del municipi. Tot i així, hi ha una clara consciència que Sant Fruitós 
és un poble petit i que no pot oferir tots els tipus de formació perquè no hi ha demanda 
suficient.  
 
Com a singularitat, molts entrevistats reconeixen la importància de tenir al municipi la 
possibilitat de modalitat de batxillerat francès i el nou Cicle Formatiu en Màrqueting i 
Publicitat en el Sector Vitivinícola. 
 
Hi ha un factor a tenir en compte i que s’ha detectat des dels serveis tècnics: la relació 
entre la solvència econòmica de les famílies i la possibilitat de fer diferents estudis. 
Aquesta és una bretxa de la qual no se’n parla gaire i s’hauria de visibilitzar molt més. 
Aquest aspecte incideix directament en la igualtat d’oportunitats per l’accés a la formació 
i la possibilitat de valorar beques o ajuts econòmics pels i les joves que volen seguir 
formacions superiors. 
 
Els i les joves tenen clar, i perceben com una necessitat, el poder rebre una bona 
orientació acadèmica que els ajudi a decidir la seva trajectòria formativa. Per tant, pren 
més pes la possibilitat d’estar ben informat i tenir suport en la recerca formativa que no 
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pas en seguir estudiant a Sant Fruitós, doncs la diversitat formativa la poden trobar 
també fora del municipi, en la mateixa comarca o en la província. El Nexe Jove és valorat 
com un espai on aquest assessorament és molt important. 
 
En aquest sentit, pren novament rellevància la mobilitat i el foment del transport per 
l’accés a formacions, el desplaçament sol ser novament una dificultat molt manifestada 
pels i les joves de Sant Fruitós. 
 

RECURSOS I PROGRAMES ACADÈMICS DISPONIBLES AL MUNICIPI: 
 

✓ El Nexe Jove, on es dona orientació acadèmica i es facilita la recerca a cursos 
formatius. 

✓ Orientació que es fa a l’Oficina Jove del Bages i als centres educatius, especialment 
xerrades d’educadors a 3r i 4rt de l’ESO. 

✓ El programa de garantia juvenil. 
✓ El programa 12 – 16. 
✓ La programació estable de l’Àrea de Joventut: inclou totes les activitats dutes a 

terme durant l’any pel Nexe Jove. 
✓ PIDCES: Programa d’Informació i Dinamització presencial estable als Centres 

d’Educació Secundària, que posa a l’abast de joves i del cos docent recursos 
informatius d’interès i accions en diferents àmbits juvenils que promouen la 
participació en el propi centre i en el municipi. 

✓ Projecte Servei Comunitari: projecte d’adaptació curricular als instituts, adreçat als i 
les joves de 4rt d’ESO. 

✓ Programa Aprenentatge i Comunitat: programa adreçat als i les joves amb conductes 
conflictives. 

✓ Aula Oberta: programa de pràctiques a empreses amb alumnes de 3r i 4rt d’ESO. 
 

Demandes i propostes d’Intervenció en l’àmbit d’educació 
✓ Formalitzar el treball en xarxa en l’àmbit de joventut. 
✓ Articular una comissió per treballar en la prevenció de l’abandonament i absentisme 

escolar. 
✓ Ampliar l’oferta de cicles formatius tenint en compte la major demanda dels i les joves 

i la potencialitat econòmica del municipi. 
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✓ Fomentar la formació no reglada a través d’oferir varietat formativa, sobretot, en 
l’àmbit del lleure, monitoratge, etc. 

✓ Establir una xarxa d’espais estables pel foment de l’estudi a través del Nexe Jove i la 
Biblioteca. 

✓ Facilitar ajuts per al transport i material escolar. 
Orientacions pel disseny 

✓ Ampliar l’oferta formativa de l’àmbit no formal amb accions que permetin al jovent 
l’adquisició de competències vàlides en el mercat de treball del municipi i la comarca. 

✓ Oferir serveis de suport a l’estudiant, com suport als processos de transició educativa 
i laboral. 
Establir mecanismes de suport i ajudes per material escolar i transport per assegurar 
la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu. 

 

3.2.2. MERCAT LABORAL I ATUR JUVENIL 
 

SOBRE L’ATUR JUVENIL 
 

Segons les dades del primer trimestre de 2021 del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Diputació de Barcelona, Sant Fruitós té 482 persones a l’atur, de les quals 117 
tenen una edat d’entre 16 i 34 anys.  
 
La taxa d’atur registrada al primer trimestre de 2021 és del 11,1 % a Sant Fruitós i de 
l’14,4 % al Bages. Sant Fruitós té una taxa d’atur inferior a la resta del territori i, per tant, 
es pot dir que es troba en una situació favorable respecte a l’atur que la resta de la 
comarca i Catalunya.  
 
Quan s’analitza la taxa d’atur per gèneres, s’observen diferències significatives entre 
homes i dones. A Sant Fruitós, l’atur femení supera al dels homes en més de 4 punts 
percentuals, arribant al 13,5 % enfront del 8,9% dels homes. Aquesta diferència és una 
constant a la resta de la comarca i Catalunya.   
 
En analitzar comparativament el percentatge de persones aturades en funció del gènere, 
veiem que entre els 16 i els 24 anys és significativament major la proporció d’homes que 
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de dones, amb una diferència de 10 punts percentuals. Però a partir dels 25 anys en 
amunt la proporció més gran de persones aturades correspon a les dones. Tant és així, 
que en el total veiem una diferència de més de 15 punts percentuals entre homes i dones 
passats els 55 anys.  
 

PERCEPCIÓ DELS I LES JOVES ENVERS L’ÀMBIT LABORAL 
 

El treball és a dia d’avui, sens dubte, un dels temes que més preocupació genera en el 
col·lectiu jove i a la societat en general. D’ençà va començar la crisi econòmica, la manca 
de feina és una constant a la major part de municipis de Catalunya. Tot i que Sant Fruitós 
no té una problemàtica laboral tan agreujada com en altres indrets, l’àmbit laboral 
segueix sent una de les principals preocupacions  dels i les joves. 
 
Les feines que existeixen tendeixen a ser de tipus temporal, precàries, amb sous baixos 
i trobar-les en gran mesura depèn dels contactes personals o professionals, la qual cosa 
genera una desigualtat d’oportunitats. Complementàriament, la manca d’experiència 
dificulta en gran mesura poder accedir a la primera feina i l’oferta de feines al municipi 
requereixen experiència. Aquesta circumstància neguiteja, i molt, als i les joves, a part de 
caure en una contradicció que només genera frustració en el col·lectiu de joves.  
 
A part, aquesta crisi laboral afectada pel COVID ha provocat que aquelles feines més 
temporals o precàries que en un moment puntual feien els i les joves, han passat a ser 
desenvolupades per caps de família que s’han quedat sense feina i sense recursos. 
 
Els i les joves, però, perceben positivament tota acció o activitat relacionada amb 
l’assessorament i l’orientació en matèria d’ocupació però caldria generar més connexió 
entre les orientacions i la realitat laboral al municipi. De la mateixa manera, molts dels i 
les joves que han participat en els diferents grups de discussió ens comenten que la 
formació no t’assegura trobar una feina, deixant en evidencia l’actual desconnexió entre 
formació i ocupació. Igual que amb la manca d’experiència, sorgeix novament la 
frustració, doncs sempre necessites altres formacions complementàries, cursos o 
idiomes que no tens per tal d’accedir a la majoria de feines. I aquesta espiral contribueix 
a generar un clima d’incertesa en els i les joves. 
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Existeix un consens generalitzat sobre la dificultat que té la gent jove per treballar al 
municipi. Hi ha l’opinió que molts joves ni es plantegen treballar a Sant Fruitós i que 
marxen directament a Manresa i Barcelona. 
 
Sant Fruitós no s’escapa del context laboral general i les principals feines que opta la 
gent jove són feines precàries, amb sous baixos, molta flexibilitat i contractes temporals. 
Tot i així, també es posa en valor l’existència d’un teixit empresarial i de polígons que fan 
que a Sant Fruitós hi hagi més feina en comparació a altres municipis de la comarca. 
 
Però, en aquest cas, la sensació que tenen els i les joves és que el tipus de treball 
majoritari que es pot trobar a Sant Fruitós és un treball de baixa qualificació, que 
contrasta amb les expectatives acadèmiques que volen assolir la majoria de la gent jove. 
Això provoca una descompensació entre les feines que volen assolir els i les joves i les 
feines disponibles en el municipi. 
 
Fruit de les entrevistes amb joves del municipi es deixa força constància d’aquesta 
situació, valoren que l’oferta a Sant Fruitós està molt relacionada amb el sector serveis 
o alimentació i l’oferta és molt industrial. Alhora, moltes de les formacions universitàries 
cursades per gran part dels i les joves no tenen cabuda en la realitat econòmica del 
municipi. 
 

RECURSOS D’ORIENTACIÓ LABORAL QUE CONEIXEN ELS I LES JOVES 
 

Des de l’Ajuntament i el Consell Comarcal s’impulsen una sèrie de recursos i de 
programes destinats a l’ajuda i orientació en la recerca de feina. Entre tots els recursos 
disponibles destaquen: 
✓ Club de Feina Jove: assessorament personalitzat al Nexe Jove i suport al programa 

de Garantia Juvenil. 
✓ Tallers Ocupa’t: organització juntament amb el Servei Local d’Ocupació de diferents 

tallers d’ocupació, per potenciar l’adquisició d’aprenentatges, recursos formatius i 
laborals. 

✓ Servei Local d’Ocupació: que ofereix una atenció individualitzada als usuaris. 
✓ Programa Comarcal de Garantia Juvenil. 
✓ Pla estratègic per a la recuperació econòmica i social del municipi amb un total de 58 

actuacions a desenvolupar en els següents anys. 
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Demandes i propostes d’Intervenció en l’àmbit del mercat laboral i l’atur juvenil 
✓ Fer sondeig del sector econòmic i teixit empresarial de Sant Fruitós per conèixer quins 

perfils necessiten cobrir per tal de generar formació adaptada a aquestes necessitats. 
✓ Fomentar convenis amb el teixit empresarial del municipi que promogui l’ocupabilitat. 
✓ Ampliar la formació de cursos i tallers en competències transversals que millorin els 

currículums acadèmics. 
✓ Ampliar la formació especialitzada en una ocupació que porti associat un certificat de 

competències. 
Orientacions pel disseny 

✓ Millorar i ampliar l’oferta formativa en competències transversals que millorin les 
competències laborals. 

✓ Millorar i ampliar la formació especialitzada amb certificat de competències. 
✓ Establir convenis de col·laboració entre el teixit empresarial del municipi i 

l’administració per fomentar l’ocupació jove al territori. 
✓ Sensibilitzar i oferir formacions en matèria d’emprenedoria. 

 

3.2.3. HABITATGE 
 
Emancipar-se, el fet d’abandonar la casa de la família d’origen i establir-se en una nova 
llar, esdevé un dels esdeveniments més importants en el procés de transició cap a la vida 
adulta. 
 
Tot i que la informació estadística més concloent és del 2011, la percepció actual pel que 
fa a l’habitatge és molt similar. Hi ha poc habitatge de lloguer i l’existent és poc 
assequible per als i les joves. De manera generalitzada els i les joves manifesten que el 
lloguer és molt car comparat amb altres poblacions properes que disposen de molts més 
serveis. Poca oferta o quasi inexistent de pisos de protecció oficial. 
 
Els i les joves de Sant Fruitós tenen assumit en els últims temps que emancipar-se, tot i 
tenir-ne ganes, és totalment inviable en una situació on hi ha manca d’habitatges 
rehabilitats i de nova construcció i la gent jove es troba sense feina estable i sense 
ingressos fixes. 
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Tot i així, la percepció en les enquestes sobre la preocupació de trobar un habitatge 
assequible entre els i les joves entre 12 i 15 anys és totalment desigual, entenent també 
que en aquesta franja d’edat encara no és un factor molt determinant. 
 
La tendència és retardar l’edat d’emancipació, i la idea de compartir pis en els primers 
anys és de les més viables. Tot i així, aquest procés d’emancipació no es dona en el propi 
municipi sinó en municipis propers donat l’alt cost del lloguer a Sant Fruitós. 
 

Demandes i propostes d’Intervenció en l’àmbit d’habitatge 
✓ Formacions per fomentar el coneixement en matèria d’habitatge, contractes de 

lloguer, subministraments, etc. 
✓ Ajudes per l’emancipació de la gent jove. 

Orientacions pel disseny 
✓ Oferir assessorament als i les joves relacionats amb tots els aspectes de 

l’emancipació: recerca de pis, assessorament jurídic, ajudes existents... 
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3.3. OBJECTIUS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
Amb la priorització dels eixos feta i un cop finalitzades les conclusions de la diagnosi, s’ha 
dut a terme una revisió tècnica per perfilar i modificar els objectius i establir una 
priorització dels mateixos puntuant-los entre 1 i 4, on 1 és la priorització més baixa i 4 la 
màxima priorització. 
 
A part dels objectius corresponents a cada eix, s’ha vist convenient remarcar uns 
objectius generals més transversals que són comuns en tots dos eixos.  
 
T.1 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur a terme el propi projecte de 
vida, possibilitant l’apoderament individual i col·lectiu. 

T.2 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós 
pel seu benestar i les seves oportunitats.  
T.3 Mantenir el Nexe Espai Jove com a referent per a les persones joves de Sant Fruitós, 
acompanyant-les en la definició del seu projecte de vida. 
T.4 Millorar la comunicació i actuar com a nexe d’unió entre joves i administració, 
adaptant serveis i recursos. 
 

3.3.1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER L’EIX 1: NIVELLS DE 
PARTICIPACIÓ I BENESTAR PSICOSOCIAL  
 

1.1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LA GENT JOVE DINS EL MUNICIPI 
Objectius 
Estratègics 

1.1.1. Promoure l'actitud crítica, activa i responsable en la construcció del 
poble. 
1.1.2. Facilitar espais de trobada per tal que els i les joves puguin 
desenvolupar les seves pròpies iniciatives i activitats. 
1.1.3. Habilitar canals de comunicació efectius per tal d’arribar a tota la 
diversitat del col·lectiu juvenil. 
1.1.4. Enfortir el sentiment de pertinença al municipi com a factor 
d’oportunitat per als i les joves. 

Grau de 
priorització 3 sobre 4. 
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Justificació Considerem que fomentar la participació activa del jovent és un objectiu 
primordial, ja que fomentar el seu apoderament i la seva implicació en el 
disseny i desenvolupament de projectes i accions, facilita, a la vegada, 
l’assoliment d’altres objectius inclosos en aquest PLJ. També, és 
imprescindible enfortir els vincles amb els i les joves i fomentar la seva 
participació activa en l'entorn la qual, com s'ha dit, s'ha vist disminuïda 
notablement després de la pandèmia. 

 
1.2. PROPORCIONAR LES EINES ADEQUADES PER L’ADQUISICIÓ DE 
COMPETÈNCIES EMOCIONALS I SOCIALS ENTRE LA GENT JOVE COM A 
OBJECTIU PER LA SEVA MILLORA DEL BENESTAR PSICOSOCIAL 
Objectius 
Estratègics 

1.2.1. Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les relaciones 
respectuoses, sempre posant en valor la diversitat i acceptació de la 
diferència. 
1.2.2. Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal per prevenir 
conductes de risc. 
1.2.3. Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir competències 
emocionals i socials i en el procés d’autoafirmació individual oferint espais de 
confiança. 

Grau de 
priorització 4 sobre 4. 

Justificació Atorguem a aquests objectius un alt grau de prioritat perquè relaciona les 
dues vessants incloses a l’Eix 1: la participació (entesa, en aquest cas, en 
sentit col·lectiu) i el benestar psicosocial de la gent jove del municipi.  

 
1.3. POTENCIAR LA DIVERSITAT I CONTINUÏTAT DE L’OCI DEL MUNICIPI 
Objectius 
Estratègics 

1.3.1. Establir una programació estable d’activitats diverses dirigides al jovent 
de totes les franges d’edat i amb una  implicació activa dels i les joves en la 
coorganització. 
1.3.2. Oferir programes i serveis que facilitin la creació, l’experimentació i 
l’expressió artística i cultural de la gent jove. 
1.3.3. Promoure l’esport i activitat física, en totes les seves vessants, posant 
en valor pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com activitats a l’aire lliure. 
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1.3.4. Potenciar el Nexe Espai Jove com a espai de trobada, suport i motor de 
l’oci jove a Sant Fruitós de Bages. 
1.3.5. Valorar l’obertura del Nexe Espai jove d’un dissabte al vespre al mes. 

Grau de 
priorització 4 sobre 4. 

Justificació Tant l’oci com les activitats relacionades amb l’àmbit del lleure tenen una gran 
importància en els processos de socialització i de desenvolupament de 
competències, més enllà de l’educació formal.  
El foment d’activitats d’oci saludables (com activitats artístiques o l’esport), 
també influeix positivament en el benestar psicoemocional de la gent jove. 

 

1.4. FOMENTAR LA CREACIÓ D’UN TEIXIT ASSOCIATIU PERMANENT I 
ESTABLE AL MUNICIPI 
Objectius 
Estratègics 

1.4.1. Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu jove i el 
moviment associatiu juvenil dotant de recursos econòmics i tècnics a  les 
entitats del municipi per tal d’establir vincle i reforçar el teixit juvenil. 
1.4.2. Implicar als col·lectius de joves com a grups estables en les dinàmiques 
de participació que impulsi l’administració (Consells - Comissions - Taules). 

Grau de 
priorització 

2 sobre 4. 

Justificació Donada la poca participació que hi ha actualment al municipi, creiem que el 
primer pas que hem de donar és el de fomentar la participació del jovent a 
nivell individual. Així doncs, la participació col·lectiva i l’organització del jovent 
és un objectiu a llarg termini de caràcter més secundari en el qual intentarem 
incidir de manera més directa un cop augmenti la participació a nivell 
d’individual.  
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3.3.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER L’EIX 2: DIVERSITAT, 
INCLUSIÓ I ACOMPANYAMENT EN LA TRANSICIÓ ESCOLA-
TREBALL 
 

2.1. INCIDIR EN LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA (ENTENENT AQUESTA COM 
EDUCACIÓ FORMAL I NO-FORMAL) 
Objectius 
Estratègics 

2.1.1. Augmentar i diversificar l’oferta formativa post-obligatòria al 
municipi. 
2.1.2. Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de decisions. 
2.1.3. Millorar la qualitat educativa i formativa dels i les joves de Sant 
Fruitós per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

Grau de 
priorització 3 sobre 4 

Justificació La incidència en la trajectòria educativa és fonamental per afavorir 
l’apoderament individual i col·lectiu de la gent jove. Des del Punt 
d’Informació Juvenil, es pretén posar solució a aquest problema i apostar 
per la universalització de la informació per tal que tots els i les joves puguin 
gaudir de les mateixes oportunitats. 

Observacions En el cas de l’OE 2.1.1, rebaixem el grau de prioritat a 1 sobre 4 degut a 
que la capacitat d’incidència de l’Ajuntament en aquest àmbit és limitada. 

 

2.2. ACOMPANYAR I REFORÇAR L’ÈXIT EN LA TRANSICIÓ LABORAL DE LES 
PERSONES JOVES, PROMOVENT I FACILITANT L’ACCÉS DELS I LES JOVES AL 
TREBALL 
Objectius 
Estratègics 

2.2.1. Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per tal d’augmentar les 
seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi projecte 
professional en igualtat d’oportunitats. 
2.2.2. Apostar en el disseny de programes, projectes i accions transversals i 
en xarxa, per garantir una major incidència i aprofitament dels recursos 
existents i crear noves oportunitats. 

Grau de 
priorització 4 sobre 4 
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Justificació L’atur juvenil ha empitjorat notablement en els últims anys. Aquesta 
problemàtica continua sent un dels principals impediments (sinó el més 
important) per a l’apoderament i l’emancipació dels i les joves.  
Si bé la capacitat d’incidència dels ajuntaments té un abast bastant limitat, 
valorem aquests objectius com a prioritaris perquè considerem que amb 
intervencions transversals i en xarxa sí podrem assolir resultats significatius. 

 

 

2.4. REDUIR LES CONDICIONS DE PRECARIETAT LABORAL EXISTENTS  
Objectius 
Estratègics 

2.4.1 Impulsar l’orientació laboral, entesa en sentit ampli, incidint no només 
en els moments de presa de decisions sinó també en l’adquisició 
d’experiències pre-laborals, a través de programes de pràctiques educatives i 
dels programes d’orientació i assessorament. 
2.4.2. Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a mecanisme per millorar 
les oportunitats d’ocupació i desenvolupament professional dels i les joves. 

Grau de 
priorització 2 sobre 4. 

2.3. PROMOURE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS A TOTS ELS I LES JOVES, 
TENINT PRESENT LA SEVA DIVERSITAT 
Objectius 
Estratègics 

2.3.1 Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat 
d'oportunitats de les persones joves, evitant situacions d'exclusió social. 
2.3.2. Treballar per la igualtat afectiva entre les persones joves, el respecte a 
la diversitat i l’establiment de relacions igualitàries. 
2.3.3. Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva reproducció dins del 
sistema educatiu. 

Grau de 
priorització 3 sobre 4 

Justificació Una de les necessitats més importants actualment és la positivització de la 
diversitat entre el col·lectiu jove, evitant nínxols d’exclusió. Segons els 
resultats obtinguts a la diagnosi, s’ha notat una millora en aquest sentit 
respecte al pla anterior. Per aquest motiu, es decideix baixar un nivell el grau 
de priorització.  
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Justificació El grau atorgat és baix perquè interpretem que podem promoure 
determinades accions que afavoreixin petits canvis a nivell municipal, però no 
disposem dels recursos necessaris per a dissenyar i implementar 
intervencions més estructurals i duradores. 

 
2.5. FACILITAR L’ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES JOVES AL 
MUNICIPI EN EL SEU PROCÉS D’EMANCIPACIÓ 
Objectius 
Estratègics 

2.5.1 Facilitar recursos per l’emancipació efectiva amb un assessorament 
actiu en matèria d’habitatge que doni resposta a les diferents necessitats: 
habitatge social, lloguer, compra, desnonaments, etc. 
2.5.2. Fomentar el model de lloguer just com a modalitat de tinença més 
flexible i amb més capacitat d’adaptació a les necessitats juvenils. 

Grau de 
priorització 2 sobre 4 

Justificació Tot i que les competències municipals en aquest àmbit són limitades i 
reduïdes, es dona una importància de 2/4 per tal de poder-hi incidir i fomentar 
aquelles polítiques i actuacions que contribueixin a l'assoliment del present 
objectiu. Podem pujar el grau de priorització respecte l’any anterior perquè es 
preveu posar en marxa uns pisos de lloguer a per joves. 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROGRAMES, PROJECTES I 
ACCIONS DEL PLA LOCAL 
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A continuació es recullen els diferents programes i projectes del Pla Local de Joventut 
23-26: 
 

PROGRAMA PIDCES 
Catàleg de l’Annexe 
Punt al pati 
Centre emocionalment intel·ligent 
Delegats, delegades i corresponsals 
 
NEXE JOVE 
Nexe Espai Jove 
Infonex@ 
Santfree Mola 
CreArTec 
Punt Salut 
 
XARXA SANTFREE 
Unexe’t 
Taules tècnicques 
 
EMANCIPA’T 
Club de la feina jove 
Tallers ocupa’t 
Jo em quedo a Santfree! 
 
SOM DE SANTFREE 
Trobades joves 
Col·lectius 
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4.1.    PROGRAMA PIDCES 
 

 
El Programa PIDCES va entrar en funcionament l’any 2006. D’aleshores ençà, aquest 
programa s’ha anat modificant, millorant i ampliant, adequant-se en tot moment a les 
necessitats de cadascun dels centres d’ensenyament secundari del municipi, amb 
activitats dissenyades i gestionades, a través del Catàleg de l’Annexe (seleccionat com a 
Bones pràctiques per la Diputació de Barcelona l’any 2008). 
 
El programa al municipi es concreta amb els següents projectes: 

• Catàleg de l’Annexe. 
• Punt al Pati. 
• Centre emocionalment Intel·ligent.  
• Delegats, delegades i corresponsals. 

 

OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA: 
 

T.1 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur a terme el propi projecte de 
vida, possibilitant l’apoderament individual i col·lectiu. 
T.2 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós 
pel seu benestar i les seves oportunitats. 
T.3 Mantenir el Nexe Espai Jove com a referent per a les persones joves de Sant Fruitós 
de Bages, acompanyant-les en la definició del seu projecte de vida. 
 

1.1 Fomentar la participació de la gent jove al municipi 
1.1.1 Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la construcció del municipi. 

1.2 Proporcionar les eines adequades per a l’adquisició de competències emocionals i 
socials entre la gent jove com a objectiu per la millora del seu benestar psicosocial 

1.2.1 Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les relaciones 
respectuoses, sempre posant en valor la diversitat i l’acceptació de la diferència. 
1.2.2 Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal per prevenir conductes 
de risc. 
1.2.3 Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir competències emocionals i 
socials i en el procés d’autoafirmació individual oferint espais de confiança. 

1.3 Potenciar la diversitat i continuïtat de l'oci del municipi 
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1.3.2 Oferir programes i serveis que facilitin la creació, l’experimentació i l’expressió 
artística i cultural de la gent jove.  
1.3.3 Promoure l’esport i l’activitat física, en totes les seves vessants, posant en valor 
pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com també activitats a l’aire lliure. 

2.1 Incidir en la trajectòria educativa (entenent aquesta com educació formal i no-formal) 
 2.1.2 Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de decisions. 

2.1.3 Millorar la qualitat educativa i formativa dels i les joves de Sant Fruitós de Bages 
per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

2.3 Promoure la igualtat d’oportunitats a tots els i les joves, tenint present la seva 
diversitat 

2.3.1 Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat d'oportunitats de 
les persones joves, evitant situacions d'exclusió social. 
2.3.2 Treballar per la igualtat efectiva entre les persones joves, el respecte a la 
diversitat i l’establiment de relacions igualitàries. 
2.3.3 Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva reproducció dins del sistema 
educatiu. 
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4.1.1. CATÀLEG DE L’ANNEXE 
 

DESTINATARIS 

[12-16] ESO 
[17-18] Batxillerat 
 

AGENTS IMPLICATS 

- Tècnics de l’Àrea de Joventut. 
- Professorat i educadors. 
- AFA. 
- Àrea d’Educació de 

l’Ajuntament. 
- Entitats externes. 
 

ACCIONS 

- Activitats i dinamitzacions 
pròpies. 

- Gestió d’Activitats i 
dinamitzacions externes. 

- Recursos per educadors/es. 
 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Nombre de tallers i 
intervencions. 

- Valoracions qualitativa dels 
centres educatius. 

- Valoració qualitativa dels 
tècnics. 

DESCRIPCIÓ 

Al Catàleg de l’Annexe és on es recullen totes 
aquelles propostes de tallers, xerrades, formacions 
i activitats adaptades a les necessitats de cada 
centre educatiu de secundària del municipi per a 
cada curs. Aquest catàleg personalitzat inclou 
propostes elaborades per l’Àrea de Joventut, 
seleccionades d’entre les ofertes als centres per 
altres organismes o entitats i, també, d’altres 
contractades externament. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Crear el catàleg de l’Annexe de manera conjunta 
entre els agents implicats. 

- Coordinar accions amb els diferents agents i 
crear canals de comunicació i relació permanents 
i eficients en orientació i assessorament. 

- Realitzar, com a mínim, una dinamització o 
activitat a cada curs al llarg de cada trimestre. 

- Realitzar, com a mínim, dues activitats dirigides a 
les famílies de l’alumnat de secundària per curs. 

- Fer possibles vies participatives dels i les joves en 
l’Annexe i el Nexe Jove, a través de les activitats i 
dinamitzacions. 

- Proposar i captar iniciatives (per dur a terme en 
el propi centre o fora d’aquest). 
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4.1.2. PUNT AL PATI 
 

  

DESTINATARIS 

[12-16] ESO 
[17-18] Batxillerat 
 
AGENTS 
IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Entitats del municipi. 
 
ACCIONS 

- Campanyes 
informatives. 

- Dinamitzacions al 
pati. 

 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Nombre de 
campanyes 
realitzades. 

- Nombre de 
permanències 
realitzades. 

- Nombre de 
dinamitzacions de 
patis realitzades. 

- Valoracions dels 
referents i   equips 
directius del centre. 

DESCRIPCIÓ 

Des d’inicis del programa PIDCES es fan punts al pati a les 
hores d’esbarjo dels centres de secundària. 
 

Actualment, el plantejament és setmanal, informant sobre la 
programació de l’Àrea i l’Ajuntament i sobre temes d’interès 
dels joves (habitatge, treball, estudis, salut, etc.). Durant 
aquest Pla Local, es pretén reactivar les intervencions als patis 
dels centres educatius, per poder arribar a oferir-los amb més 
freqüència tret que durant la pandèmia aquest programa s’ha 
vist afectat i no s’ha pogut dur a terme amb tanta freqüència.  
 

Paral·lelament, s’ofereix el servei de dinamització de patis de 
forma setmanal, on es desenvolupen activitats de lleure i 
esport per fomentar les relacions sanes i l’esport entre els i les 
joves a les hores de pati. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Fer arribar informació als i les joves sobre diferents àmbits 
del seu interès amb l'objectiu de treballar per la igualtat 
d'oportunitats, a través de la informació i la dinamització. 

- Dissenyar campanyes informatives d’interès juvenil. 
- Augmentar el nombre de permanències a, com a mínim, 

quinzenalment. 
- Mantenir l'interès i motivar als i les joves sobre el Punt al 

Pati. 
- Informar i vincular als i les joves a la programació i activitats 

que es programen i s'organitzen des de l'Àrea de joventut. 
- Crear i establir una aproximació i vincle amb els i les joves 

que es troben en l'edat de cursar l'educació secundària i el 
batxillerat. 
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4.1.3. CENTRE EMOCIONALMENT INTEL·LIGENT  
 

DESTINATARIS 

[12-16] ESO 
[17-18] Batxillerat 
[Educadors/es]   
[Famílies] 
 
AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Àrea d’Educació de l’Ajuntament. 
- Equips directius i professorat. 
- Professionals especialitzats 

externs. 
 
ACCIONS 

- Tallers Stop Bullying. 
- Tallers de Gestió de les 

emocions. 
- Tallers i accions sobre diversitat. 

o  

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Número d’intervencions a cada 
centre. 

- Valoració de l’alumnat. 
- Valoració dels tutors i tutores de 

grup. 
- Valoració dels educadors/es. * 
*En el cas dels taller dirigits a 
educadors/es. 

 

DESCRIPCIÓ 

El que es pretén amb aquest projecte és aconseguir 
una actuació de caràcter transversal, integral i 
sistèmic, que doni una estructura més estable a 
accions i intervencions per incidir en la convivència i 
espais interculturals en els propis centres de 
secundària.  
 

Es concreta en recursos i accions per a capacitar als 
i les joves d'eines per al desenvolupament personal 
i psicosocial, així com tallers específics per a 
educadors/es. 
 

En aquestes accions es posa èmfasi en la 
comunicació i relació entre l’Àrea de Joventut i els 
centres de secundària, així com també l’apropament 
i el vincle amb els i les joves per part dels tècnics de 
l’Àrea.  
 

Donat que moltes de les problemàtiques tenen l'inici 
o venen derivades d'accions en l'etapa d'infantil i 
primària, també, es treballa de forma coordinada 
amb la Tècnica d'Educació per tal de poder ampliar 
el projecte i coordinar les actuacions als centres 
d'educació primària.  
 
OBJECTIUS OPERATIUS 

- Potenciar competències emocionals eficients. 
- Millorar la cohesió de grups-classe. 
- Treballar la diversitat com a valor positiu en i per 

al grup. 
- Capacitar els educadors i les educadores 

(professorat i famílies). 
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4.1.4. DELEGATS, DELEGADES I CORRESPONSALS  
 

DESTINATARIS 

[12-16] ESO 
[17-18] Batxillerat 
 

AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Delegats i delegades. 
- Equip directiu i professorat. 
- Col·lectius de joves. 
 
ACCIONS 

- Accions amb delegats i delegades. 
- Creació d’un grup de corresponsals del 

Nexe. 
- Participació en la Trobada de Delegats 

del Bages. 
 
INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Nombre d’activitats conjuntes entre 
delegats, delegades, corresponsals i 
Nexe Jove. 

- Nombre de propostes recollides en els 
centres i aquelles realitzades. 

- Nombre d’activitats de les entitats en 
els centres. 

- Valoracions de l’alumnat. 
- Valoracions dels delegats i 

corresponsals. 

DESCRIPCIÓ 

Tot i que el treball amb els delegats/es ha 
estat permanent des de l’inici del 
Programa PIDCES aquest s’ha donat de 
manera puntual, en moments molt 
concrets durant l’any.  
 

Amb aquest projecte, es pretén tornar a 
impulsar la figura del Delegat/da com els 
alumnes protagonistes per esdevenir 
figures de referència per a processos 
participatius en el centre i com a pont 
entre els col·lectius joves del municipi i 
l’alumnat de l’institut. 
 

Així mateix, la figura dels corresponsals 
també és molt interessant per tal de 
garantir una bona descentralització del 
servei d’informació juvenil com a 
complement dels punts al pati i per 
assegurar una bona transmissió de la 
informació a través de trobades.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Potenciar mecanismes de participació 
en els centres educatius. 

- Desenvolupar actituds actives per a la 
participació sòcio-cultural. 

- Donar les eines als delegats i les 
delegades i corresponsals per a ser 
també les veus del Nexe Espai Jove. 

- Fer de pont i crear una xarxa de relació 
entre els centres de secundària i els 
col·lectius de Joves. 
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4.2.    NEXE JOVE 
 
Dins del Pla Local 2018-21, ja es comptava amb el Projecte Nexe Jove com un servei 
d’atenció continu i programació d’actes de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. Tot i això, no existia formalment un casal de joves al municipi, fet que 
significava una limitació d’espais i recursos important per part de l’Àrea. 
 
El principal tret distintiu respecte del Pla Local 2018-21 és que s’ha fet realitat el nou 
equipament juvenil del municipi, ubicat a la planta semisoterrani de l’edifici Nexe. A més, 
conjuntament amb els i les joves del municipi i a través de diferents processos 
participatius i grups de treball, es va planificar i proposar una renovació d’imatge per a 
l’Àrea, un canvi del nom i una redefinició dels espais, serveis i assessories per a donar 
força al canvi des del mateix inici. 
 
Sota el nom de Nexe Espai Jove, aquest nou equipament segueix mantenint tots els 
serveis de Joventut ja existents fins ara però, a més, permet disposar finalment d’un punt 
de trobada exclusiu per a joves amb capacitat per respondre a les necessitats d’un 
nombre major de perfils juvenils i amb l’objectiu de seguir sent un espai de referència per 
a les persones joves. 
 
En aquest Pla, el Programa Nexe Jove segueix mantenint el punt d’informació juvenil (ara 
anomenat Infonex@) i la programació d’actes estable de l’Àrea de Joventut queda tota 
englobada dins del Projecte Santfree Mola. També, apareix el Punt Salut, com un nou 
projecte que posa en relleu les accions de l’Àrea de Joventut entorn els hàbits saludables, 
la prevenció i reducció de riscos i el benestar psicosocial. 
 
El projecte CreArTec tindrà un paper important durant aquest nou Pla Local, ja que es 
pretén donar èmfasi i oportunitats a la vessant més cultural i artística dels i les  joves. 
 
El programa Nexe Jove es concreta doncs amb els següents projectes: 

• Nexe Espai Jove 
• Infonex@ 
• Santfree Mola 
• CreArTec 
• Punt Salut 
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OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA: 
 

T.1 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur a terme el propi projecte de 
vida, possibilitant l’apoderament individual i col·lectiu. 
T.2 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós 
pel seu benestar i les seves oportunitats. 
T.3 Mantenir el Nexe Espai Jove com a referent per a les persones joves de Sant Fruitós, 
acompanyant-les en la definició del seu projecte de vida. 
 

1.1 Fomentar la participació del i les jove al municipi. 
1.1.1 Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la construcció del municipi. 

1.2 Proporcionar les eines adequades per l’adquisició de competències emocionals i 
socials entre la gent jove com a objectiu per la seva millora del benestar psicosocial. 

1.2.1 Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les relaciones 
respectuoses, sempre posant en valor la diversitat i acceptació de la diferència. 
1.2.2 Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal per prevenir conductes 

de risc. 
1.2.3 Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir competències emocionals i 

socials i en el procés d’autoafirmació individual oferint espais de confiança. 
1.3 Potenciar la diversitat i continuïtat de l'oci del municipi 

1.3.1 Establir una programació estable d’activitats diverses dirigides al jovent de totes 
les franges d’edat i amb una  implicació activa dels i les joves en la coorganització. 
1.3.2 Oferir programes i serveis que facilitin la creació, l’experimentació i l’expressió 
artística i cultural de la gent jove.  
1.3.3 Promoure l’esport i activitat física, en totes les seves vessants, posant en valor 
pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com també activitats a l’aire lliure. 

2.1 Incidir en la trajectòria educativa (entenent aquesta com educació formal i no-formal) 
2.1.2 Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de decisions. 
2.1.3 Millorar la qualitat educativa i formativa dels i les joves de Sant Fruitós per tal 
de garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

2.3 Promoure la igualtat d’oportunitats a tots els i les joves, tenint present la seva 
diversitat 

2.3.1 Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat d'oportunitats de 
les persones joves, evitant situacions d'exclusió social. 



 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  115 

2.3.2 Treballar per la igualtat efectiva entre les persones joves, el respecte a la 
diversitat i l’establiment de relacions igualitàries. 

2.4 Reduir les condicions de precarietat laboral existents 
2.4.2 Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a mecanisme per millorar les 
oportunitats d’ocupació i desenvolupament professional dels i les joves. 

2.5 Facilitar l’accés a l’habitatge de les persones joves al municipi en el seu procés 
d’emancipació 

2.5.1 Facilitar recursos per l’emancipació efectiva amb un assessorament actiu en 
matèria d’habitatge que doni resposta a les diferents necessitats: habitatge social, 
lloguer, compra, desnonaments, etc. 
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4.2.1. NEXE ESPAI JOVE  

DESTINATARIS 

[12-16]  
[17-18]  
[19-25]   
[26-30]    
 

AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Àrea de Cultura i Festes. 
- Entitats. 
- Col·lectius. 

o  

ACCIONS 

- Programació estable 
d’activitats. 

- Trobades joves. 
- Realització de part de la 

programació de l’Àrea dins 
de l’espai. 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Valoració qualitativa tècnics. 
- Nombre d’activitats i tallers 
realitzats. 
- Nombre de participants a 
cada activitat. 
- Diversitat dels participants 
(gènere, edat i origen). 
- Fitxa de valoració dels 
participants (si s’escau). 

DESCRIPCIÓ 

Des del setembre de 2020, el Nexe Espai Jove és el nou 
equipament municipal que engloba tots els serveis 
juvenils de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i està 
a la planta semisoterrani de l’Edifici Nexe.  
 

Per tal de fer realitat el nou equipament, era prioritari 
seguir aquests objectius:  
 

- Incorporar el jovent en la presa de decisions de 
l’equipament del Nexe Espai Jove, també amb la 
finalitat d’implicar-los en la vida sociocultural del 
poble. 

- Fomentar la participació d’entitats i col·lectius juvenils 
en el nou Nexe Espai Jove, també implicant-los en la 
definició de l’espai i la programació. 

- Potenciar la participació com a procés d’aprenentatge 
i eina de cohesió. 

 

També, era prioritari que, tot i que el Nexe canviés de lloc 
i imatge, aquest pogués seguir sent un espai referent 
per als i les joves. Per tant, es va promoure una creació 
conjunta de l’espai amb els i les joves del municipi a 
través de diferents processos participatius i amb varies 
sessions de treball amb un Grup Motor de joves, creat 
especialment per a aquesta finalitat. D’aquesta creació 
conjunta han sorgit les propostes per a la distribució dels 
espais, les necessitats dels i les joves que es volen 
cobrir, la nova imatge del Nexe Espai Jove, els seus 
colors i els noms dels diferents serveis i assessories. 
 

Així doncs, el Nexe Espai Jove és un equipament adaptat 
a les necessitats dels i les joves que integra tots els 
serveis i espais destinats a la Joventut en un mateix lloc.  
A més, per voluntat de la regidoria, s'ha ampliat 
l'obertura del servei als divendres a la tarda amb una 
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programació estable d'activitats i tallers diversos i 
setmanals. 
 

El Nexe Espai Jove disposa dels següents espais: 
- Punt d’Informació Juvenil (PIJ) - Infonex@. 
- Sales d’estudi i treball - El Soterrani i El Búnker. 
- Espai ludicosocial - Punt de Trobada, Zona Chill Out. 
- Bucs d’assaig musical insonoritzats - BucsXN. 
- Cuina – Taller de cuina 
- Espais d’exposició - CreArTec. 
 
OBJECTIUS OPERATIUS 

- Aconseguir arribar a un major nombre de joves per tal 
d’assolir la igualtat d’oportunitats. 

- Generar una programació estable i diversa d’activitats. 
- Potenciar la participació com a procés d’aprenentatge 

i eina de cohesió. 
- Aconseguir crear un espai segur i inclusiu per a 

diferents perfils. 
- Ampliació dels dies d’obertura del Nexe Espai Jove 
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4.2.2. INFONEX@  

DESTINATARIS 

[12-16]   
 [17-18]    
[19-25]   
[26-30]    
[31-35] 
 
AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Altres àrees de l’Ajuntament. 
 
ACCIONS 

- Campanyes informatives. 
- Apoderem-nos (assessoria 

d’entitats). 
- Emprenedoria. 
- Espai d’autoconsulta. 
- Suport i ajuda en la tramitació 

de beques d’estudi.  
- El Soterrani - Espai d’estudi. 
- El Búnker - Espai de treball en 

grup. 
 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Nombre de consultes ateses. 
- Nombre d’usuaris dels 

serveis. 
- Nombre de campanyes 

informatives 
desenvolupades. 

- Valoració qualitativa tècnics. 

DESCRIPCIÓ 

L’Infonex@ o el Punt d’informació Juvenil (PIJ) és un 
servei juvenil creat per la gestió d’informació (recerca, 
tractament, elaboració i classificació) des del qual el 
personal tècnic de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages dona resposta als dubtes i 
inquietuds propis del col·lectiu jove en relació a àmbits 
molt variats: habitatge, ocupació, emprenedoria, 
formació (reglada i no reglada), cultura, turisme, 
mobilitat internacional, oci, etc. Aquestes consultes 
són ateses tan de forma presencial, com a través de 
mitjans telemàtics, sempre aplicant els principis de 
gratuïtat i confidencialitat. A més, hi ha la intenció de 
realitzar campanyes d’assessorament i ajuda per a la 
sol·licitud de beques d’estudi i crear un espai amb 
tríptics on els i les joves puguin informar sobre les 
diferents opcions d’estudis postobligatoris existents.  
 

L'Infonex@, integrat dins del Nexe Espai Jove, disposa 
d’un espai d’estudi individual amb ordinadors i accés a 
internet, de zona de treballs en grup, de zona 
d’autoconsulta i d’espai de lectura. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Difondre i dinamitzar informació d’interès per als i les 
joves de Sant Fruitós. 

- Gestionar i millorar els serveis de consulta i 
autoconsulta, en el quals el jovent pugui resoldre 
dubtes sobre el seu projecte de vida. 

- Garantir espais d’estudi i treball en grup. 
- Facilitar l’accés a recursos digitals i connectivitat a 

internet a tota la gent jove del municipi. 
- Donar suport i ajudar als i les joves en la sol·licitud de 

beques d'estudi. 
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- Crear un espai amb tríptics i butlletins informatius on 
els i les joves puguin informar sobre les diferents 
opcions d’estudis postobligatoris existents. 

- Crear una cartellera o espai (físic o virtual) on els i les 
joves puguin compartir informacions (cerca/oferta de 
feina, cerca/oferta d'habitatge...). 
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4.2.3. SANTFREE MOLA  

DESTINATARIS 

[12-16]    
[17-18]    
[19-25]    
[26-30]    
 
AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Àrea de Cultura i Festes. 
- Entitats. 
- Col·lectius. 

o  

ACCIONS 

- Actes Programa Primavera. 
- Actes Estiu Jove. 
- Actes de Setmana Jove. 
- Camp de Treball. 
- Programació setmanal 

estable i diversa.  
- Competicions esportives 

(voleibol, futbol, cal·listènia, 
Ping-Pong i Skate...) 

- Tallers de pràctiques d'esport 
(skate, ioga...). 

 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Valoració qualitativa dels 
tècnics. 

- Nombre d’activitats i tallers 
realitzats. 

DESCRIPCIÓ 

El programa Santfree Mola inclou el gruix de tota la 
programació estable d’actes propis de l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
Aquests actes, que es desenvolupen durant tot l’any i 
estan molt consolidats, són exclusius per a joves i 
s’agrupen principalment en quatre grans projectes:  
 

- Programa primavera: el programa primavera no és 
un programa concret d’activitats, sinó que agrupa els 
actes realitzats durant la primera meitat de l’any en 
què s’hi inclouen tant tallers i activitats formatives i 
de conscienciació, com activitats de caire més lúdic i 
festiu. Inclouen actes propis, actes en coordinació 
amb d’altres àrees o activitats de suport a entitats i 
col·lectius joves, com ara el Carnestoltes Jove, la 
Calçotada Jove o els actes en relació al 8 de Març (Dia 
de la dona) o al 17 de maig (Dia contra la 
LGTBIQ+fòbia).  
 

- Estiu Jove: l’Estiu Jove es va iniciar el 2014. Es tracta 
d’un projecte potent i seguit d’activitats per al 
col·lectiu jove. El gruix de la programació es duu a 
terme durant el mes de juliol, tot i que algunes 
activitats comencen a finals del mes de juny quan els 
centres educatius han finalitzat les seves classes 
coincidint amb els actes de la Festa Major d’Estiu. 
Aquestes activitats surten escollides fruit de 
processos participatius amb els i les joves del 
municipi. 

 

- Setmana Jove: el Projecte Setmana Jove és la 
programació d’actes de tardor que es concentra 
normalment la primera quinzena d’octubre. Aquesta 
setmana d’actes, s’ha anat consolidant amb els anys 
i sol comptar amb actes de caire més cultural i 
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- Nombre de participants a 
cada activitat. 

- Diversitat dels participants 
(sexe, edat i origen). 

- Fitxa de valoració dels 
participants (si s’escau). 

- Fitxes de valoració de les 
entitats col·laboradores. 

formatiu en comparació amb la programació d’oci i 
lleure de l’estiu, ja que es tracta d’època de tardor i hi 
ha període lectiu.    

 

- Camp de treball: com a novetat dins de la 
programació, es té prevista la creació d’un camp de 
treball d’estiu per a joves. 

 
Tot i aquests períodes d'activitats concretes, també es 
vol promoure des de la regidoria l'establiment d'una 
programació d'activitats i tallers setmanals diversa i 
estable els divendres a la tarda que permeti arribar a 
un major nombre de joves de perfils i interessos 
diversos. 
 

També, la diversificació dels esdeveniments 
esportius que s'organitzen des de l'Àrea, organitzant 
tornejos i competicions d'un nombre més ampli i divers 
d'esports i establir un calendari de programació 
esportiva pels i per les joves com poden ser l'skate, el 
tennis taula, la cal·listènia o el ioga. Ampliant les 
opcions de pràctica d'esports per part dels i les joves i 
fomentant així la seva pràctica.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Programar activitat i tallers diversos i d’interès 
juvenil  per arribar a un nombre més ampli i divers de 
joves. 

- Impulsar i donar suport a iniciatives joves. 
- Promoure i donar suport a activitats que fomentin la 

participació de la gent jove i un oci responsable i crític. 
- Potenciar l’esport entre els i les joves com a element 

de cohesió i promoció de la salut i la prevenció de les 
conductes de risc. 

- Augmentar i diversificar l’oferta cultural destinada 
als i les joves mantenint la gratuïtat d’aquestes. 
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4.2.4. CREARTEC 

DESTINATARIS 
[12-16]   
 [17-18]    
[19-25]   
 [26-30]    
 
AGENTS IMPLICATS 
- Àrea de Joventut. 
- Àrea de Cultura. 
- Escola de música.   
- Entitat social Lovers. 
 
ACCIONS 
- Exposicions CreArTec. 
- Bucs d’assaig. 
- Nits de microconcerts al Nexe. 
- Murals participatius. 
- Concursos culturals i 

entrevistes. 
- Tecnologia: Robòtica, 

impressió 3D, realitat virtual, 
drons… 

- Tallers artístics: dibuix, 
guitarra… 

o  
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 
- Nombre d’activitats d’art i 

cultura dutes a terme. 
- Nombre d’activitats de 

tecnologia portades a terme. 

DESCRIPCIÓ 
El projecte CreArTec és un projecte consolidat que va 
sorgir a raó de la demanda dels i les joves de 
diversificar l’oferta d’activitats per a la gent jove, 
potenciant especialment les de caràcter artístic, 
cultural i tecnològic.  
 

Amb el nou equipament, s’ha fet possible la creació de 
dos espais d’exposició, una zona amb escenari equipat 
per a concerts i dos nous bucs d’assaig equipats amb 
equips i instruments musicals. Aquest fet permetrà 
incrementar la programació d’activitats i espais 
destinats a la creativitat, l’art, la cultura i la tecnologia. 
 

Sobre els bucs d’assaig, es pretén incidir en la 
dinamització d’aquests creant sinergies entre els 
propis joves, és a dir, que, per exemple, a canvi de fer-
ne ús ofereixin tallers o concerts.  
 

L’espai d’exposició pretén servir d’empenta i aparador 
pels i les joves artistes (espai d'exposició, 
microconcerts) i, alhora, crear xarxes que permetin que 
els propis artistes organitzin tallers artístics, 
tecnològics i concerts per altres joves. 
 
OBJECTIUS OPERATIUS 

- Adaptar l’oferta d’activitats a les demandes de la 
gent jove de Sant Fruitós, a través de processos 
participatius. 

- Fomentar la creativitat com a competència 
transversal. 

- Potenciar el component transformador de les 
activitats d’oci i lleure al municipi. 

- Donar suport als i a les joves artistes.  
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- Valoració qualitativa per part 
dels tècnics. 

- Valoració dels participants. 

- Crear dinàmiques positives i col·laboracions en que 
es creïn activitats artístiques,  de joves per a joves. 

- Impulsar la dinamització dels bucs d’assaig. 
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4.2.5. PUNT SALUT  

DESTINATARIS 

[12-16]  
[17-18]  
[19-25]   
[26-30]    
[Educadors/es]   
 

AGENTS 
IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Consell Comarcal 

del Bages. 
- Altres Àrees 

municipals (també 
la Policia Local). 

 

ACCIONS 

- Hàbits saludables, 
esport i reducció de 
riscos. 

- Àngels de nit. 
- Aquí t’escoltem. 
- Intervenció en medi 

obert.  
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Número  
d’actuacions. 

- Número de 
consultes 
específiques i 
registre d’activitats. 

DESCRIPCIÓ 

Aquest projecte engloba les accions de l’Àrea de Joventut entorn 
els hàbits saludables, la prevenció i reducció de riscos (consum, 
addiccions, sexualitat, alimentació…) i el benestar psicosocial 
dels i les joves. 
 

Un dels punts destacats del programa és la promoció de l’esport, 
aprofitant la tradició esportiva del municipi i realitzant activitats 
concretes en els diferents equipaments disponibles al municipi 
com el pavelló municipal, la pista de vòlei platja, la zona de 
cal·listènia o el nou skate park. En aquest sentit, es pretén la 
diversificació dels esdeveniments esportius oferint la pràctica 
d’altres esports com la cal·listènia, l'skate, el ioga, el tennis 
taula... 
 
També, es dona continuïtat a programes i campanyes de 
prevenció i foment de l’oci i consum responsable i d’intervenció 
directa en els espais d’oci, com la contractació dels Àngels de Nit 
i el Punt Lila. 
 

El projecte inclou també totes les exposicions, tallers i actes en 
els àmbits de salut, prevenció, sexualitat, diversitat i gènere. 
 

A més, s’incorpora un espai segur d’assessorament a les 
transicions (habilitats personals, cognitives i comunicatives) 
perquè les persones qui ho necessitin puguin tenir suport i 
compartir les seves inquietuds.   
 
OBJECTIUS OPERATIUS 

- Promoció d’hàbits saludables, així com l'activitat física i 
l’esport. 

- Diversificar l’oferta d’activitats esportives ampliant-les a nous 
esports per arribar a més joves i oferir-los més opcions. 
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- Valoracions i 
informes segons les 
fitxes internes, de 
participació i 
transversal. 

- Fitxa tècnica de 
valoració interna. 

- Afavorir el coneixement dels riscos i les conseqüències 
associades als consums. 

- Treballar les conductes de risc per reduir-les. 
- Incidir en la prevenció de conductes de risc en els espais d’oci 

nocturn. 
- Potenciar actituds i habilitats positives i responsables en la 

sexualitat i les relacions compartides. 
- Afavorir el desenvolupament de les habilitats socials i 

competències emocionals. 
- Potenciar aptituds, actituds i capacitats favorables pel seu 

benestar personal i social. 
- Oferir el servei de medi obert per arribar a més joves. 
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4.3.    XARXA SANTFREE 
 
D’una banda, durant la fase de diagnosi hem detectat una debilitat que es correspon amb 
una baixa participació i capacitat d’incidència del jovent, tant en les entitats del municipi 
com en el propi Ajuntament. Creiem que la solució d’aquesta situació passa per apostar 
en el triangle relacional entre l’administració, els i les joves i les diverses entitats del 
municipi i treballar com a nexe d’unió per incidir en la xarxa de relacions entre ells.  
 
D’altra banda, la majoria de problemàtiques que afecten als i les joves tenen un caràcter 
transversal que va més enllà de l’abast específic d’aquesta Àrea. Així doncs, a fi de poder 
incidir en les causes d’aquests problemes, serà necessari dur a terme un treball 
transversal i en xarxa amb altres professionals, tant dins com fora de l’àmbit municipal. 
 
El programa al municipi es concreta amb els següents projectes:  

• Unexe’t 
• Taules tècniques  

 
OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA: 
 

T.1 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur a terme el propi projecte de 
vida, possibilitant l’apoderament individual i col·lectiu. 
T.2 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós 
pel seu benestar i les seves oportunitats. 
T.4 Millorar la comunicació i actuar com a nexe d’unió entre joves i administració, 
adaptant serveis i recursos. 
 

1.1 Fomentar la participació de la gent jove a tots els nivells dins el municipi 
1.1.1 Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la construcció del poble. 
1.1.4  Enfortir el sentiment de pertinença al municipi com a factor d’oportunitat per als 
i les joves. 

1.3 Potenciar la diversitat i continuïtat de l'oci del municipi 
1.3.1 Establir una programació estable d’activitats diverses dirigides al jovent de totes 
les franges d’edat i amb una  implicació activa dels i les joves en la coorganització. 

1.4 Fomentar la creació d’un teixit associatiu permanent i estable al municipi 
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1.4.1 Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu jove i el moviment 
associatiu juvenil dotant de recursos econòmics i tècnics a  les entitats del municipi per 
tal d’establir vincle i reforçar el teixit juvenil. 
1.4.2 Implicar als col·lectius de joves com a grups estables en les dinàmiques de 
participació que impulsi l’administració (Consells - Comissions - taules). 

2.2 Acompanyar i reforçar l’èxit en la transició laboral de les persones joves, promovent 
i facilitant l’accés dels i les joves al treball. 

2.2.2 Apostar en el disseny de programes, projectes i accions transversals i en xarxa, 
per garantir una major incidència i aprofitament dels recursos existents i crear noves 
oportunitats. 

2.3 Promoure la igualtat d’oportunitats a tots els i les joves, tenint present la seva 
diversitat 

2.3.1 Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat d'oportunitats de 
les persones joves, evitant situacions d'exclusió social. 

2.4 Reduir les condicions de precarietat laboral existents. 
2.4.1 Impulsar l’orientació laboral, entesa en sentit ampli incidint, no només en els 
moments de presa de decisions sinó també en l’adquisició d’experiències pre-laborals, 
a través de programes de pràctiques educatives i dels programes d’orientació i 
assessorament. 
2.4.2 Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a mecanisme per millorar les 
oportunitats d’ocupació i desenvolupament professional dels i les joves. 
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4.3.1. UNEXE’T   

DESTINATARIS 
[12-16]  
[17-18]  
[19-25]   
[26-30]    
[Entitats]   
 

AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Àrea de Cultura. 
- Àrea de Participació Ciutadana. 
- Entitats de Sant Fruitós de Bages. 
- Consell Municipal de Joventut. 
- Entitats joves (AEiG Frifènics, La Veu, 

Santfree’s rainbow i Social Lovers). 
 

ACCIONS 

- Consell Municipal de Joventut. 
- Assessoria d’entitats (Apoderem-nos). 
- Festes identitàries pròpies (Carnestoltes i 

Calçotada Jove). 
- Altres festes identitàries (Reis, FMH, 

Festa de l’Arròs i FME). 
o  

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Nombre de festes identitàries pròpies 
realitzades i nombre de participants. 

- Nombre d’altres festes identitàries amb 
participació juvenil. 

- Nombre d’accions intergeneracionals 
realitzades. 

DESCRIPCIÓ 
 

Unexe’t és el nom del projecte que treballa 
més directament per unir (i d’aquí el nom) 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, els 
i les joves del municipi i les entitats del 
poble, apropant les polítiques públiques i 
les iniciatives socials a la realitat dels i les 
joves, tot reforçant l’aposta per la diversitat 
i afavorint la inclusió de tot el jovent en la 
construcció del municipi, independentment 
del gènere, l’edat, l’origen o el nivell 
d’estudis. Per aconseguir aquest fi és 
important disposar de canals de 
comunicació estables i amb un format 
adequat als i les joves per tal de fer-los 
partícips de la construcció del poble i el 
manteniment de tradicions i festes 
identitàries del municipi.  
 
OBJECTIUS OPERATIUS 

- Fomentar el coneixement i la interacció 
dins el triangle Ajuntament-Jovent-
Entitats.  

- Crear canals de comunicació adients i útils 
per fomentar aquesta relació. 

- Promoure la diversitat del jovent en la 
construcció del municipi. 

- Augmentar la capacitat d’incidència de la 
gent jove al sector públic i al tercer sector. 

- Afavorir la participació dels i les joves en 
les festes i activitats del municipi. 
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- Nombre d’accions realitzades en 
col·laboració amb entitats del poble, on el 
jovent tingui un paper protagonista 

- Comentaris i propostes plantejades al 
Consell Municipal de Joventut. 

- Valoració dels i les joves participants. 
- Valoració qualitativa tècnics. 

- Dotar de recursos a les entitats juvenils 
del municipi. 

- Enfortir el sentiment de pertinença del 
jovent de Sant Fruitós de Bages. 
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4.3.2. TAULES TÈCNIQUES  

DESTINATARIS 
[Tècnics municipals]  
[Tècnics comarcal]  
 
AGENTS 
IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Consell Comarcal del 

Bages. 
- Altres Àrees 

municipals (també la 
Policia Local). 

 
ACCIONS 

- Taules tècniques 
municipals. 

- Taules Comarcals de 
joventut. 

o  

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Número de trobades 
anuals. 

- Número de projectes 
o accions 
desenvolupats 
conjuntament. 

- Valoracions 
tècniques 

DESCRIPCIÓ 

La diversitat i riquesa de les persones joves engloba un ampli 
espectre de necessitats a les quals donar resposta des de l’Àrea 
de Joventut. Aquesta transversalitat intrínseca lligada als 
serveis destinats als i les joves, fa imprescindible mantenir un 
treball conjunt i coordinat entre l’Àrea de Joventut i les diferents 
Àrees municipals, que sovint compten amb més recursos o 
programes concrets per a joves. Així mateix, també és necessari 
establir un treball en xarxa continu amb d’altres 
administracions públiques i d’altres agents i  professionals de 
joventut: 
- Taules permanents amb trobades periòdiques. 
- Taules tècniques comarcals de joventut, mensuals, liderades 

per la Tècnica Comarcal. 
- Reunions de coordinació amb la participació de personal 

tècnic municipal. 
- Coordinació d’Igualtat: De caràcter quinzenal. 
- Coordinació cultural: Arxiu, Biblioteca Municipal, Cultura i 

festes, Museu i Joventut. De caràcter mensual.  
- Altres taules de coordinació puntuals amb d’altres Àrees 

(Ensenyament, Serveis Socials, Policia Local, Ocupació…) 
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Millorar l’eficàcia i l’eficiència en la realització de projectes 
municipals. 

- Millorar la comunicació i coneixement entre Àrees municipals. 
- Fomentar la transversalitat de les Polítiques de Joventut a 

nivell tècnic. 
- Participar en projectes i iniciatives comarcals. 
- Fomentar el treball en xarxa i la coordinació entre les diferents 

àrees d'atenció als i les joves de la comarca. 
- Compartir i intercanviar materials informatius, recursos, 

dinàmiques, projectes, etc. 
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4.4.    EMANCIPA’T 
 
En el context socioeconòmic actual, es fa necessària una aposta més forta i concentrada 
en aquells programes de joventut dirigits a fer possible l’apoderament i l’emancipació 
juvenil. No és una tasca senzilla i es pretén que les accions produeixin canvis significatius 
en els i les joves del municipi. Per tal de fer-ho possible, les actuacions han d’estar 
pensades amb clau qualitativa i no només quantitativa. És en aquesta premissa en la que 
se situa el desenvolupament del Programa Emancipa’t. 
 
Aquest programa és la continuïtat de programes anteriors destinats a donar resposta a 
accions aïllades i a coordinar accions amb el Servei Local d’Ocupació i l’Àrea de promoció 
econòmica de l’Ajuntament, actualment emplaçats dins de l’Oficina de Promoció 
Econòmica de Sant Fruitós de Bages. Aquest fet, permetrà donar més forma als 
continguts i més força en els plantejaments i objectius, prioritzant-los per tal de guanyar 
en quantitat i qualitat. 
 
A més, des de la regidoria i el govern, es vol impulsar a iniciatives relacionades amb 
l’habitatge i es treballarà per a l’ampliació i millora d’oportunitats i recursos per a 
persones joves en aquest àmbit dins del municipi. 
 
El programa al municipi es concreta amb els següents projectes: 

• Club de la feina Jove. 
• Tallers Ocupa’t. 
• Jo em quedo a Santfree! 

 
OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA: 
 

T.1 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur a terme el propi projecte de 
vida, possibilitant l’apoderament individual i col·lectiu. 
T.2 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós 
pel seu benestar i les seves oportunitats. 
 

2.1 Incidir en la trajectòria educativa (entenent aquesta com educació formal i no-formal) 
2.1.1 Augmentar i diversificar l’oferta formativa postobligatòria al municipi. 
2.1.3 Millorar la qualitat educativa i formativa dels i les joves de Sant Fruitós per tal de 
garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 
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2.2 Acompanyar i reforçar l’èxit en la transició laboral de les persones joves, promovent 
i facilitant l’accés dels i les joves al treball 

2.2.1 Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per tal d’augmentar les seves 
oportunitats d’accés al treball i la realització del propi projecte professional en igualtat 
d’oportunitats. 

2.4 Reduir les condicions de precarietat laboral existents 
2.4.1 Impulsar l’orientació laboral, entesa en sentit ampli incidint, no només en els 
moments de presa de decisions sinó també en l’adquisició d’experiències pre-laborals, 
a través de programes de pràctiques educatives i dels programes d’orientació i 
assessorament. 
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4.4.1. CLUB DE LA FEINA JOVE  

DESTINATARIS 
[17-18]    
[19-25]    
[26-30]    
[31-35]  
 
AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Consell Comarcal del Bages. 
- Altres Àrees municipals 

(també la Policia Local). 
 
ACCIONS 

- Àrea de Joventut. 
- Servei Local d’Ocupació. 
- Oficina Jove del Bages. 
- Consell Comarcal del Bages. 
- Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya. 
 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Nombre de consultes 
ateses. 

- Nombre d’ofertes de feina 
difoses en línia. 

- Nombre de joves inscrits al 
Servei Local d’Ocupació. 

- Nombre de joves de Sant 
Fruitós usuaris de 
l’assessoria de mobilitat 
internacional de l’OJB. 

DESCRIPCIÓ 

L’any 2012 des de l’Àrea de Promoció Econòmica es va 
crear el Servei Local d’Ocupació en paral·lel amb el Club 
de la Feina, dos serveis destinats a oferir eines i suport 
a les persones en situació d’atur i en la cerca activa de 
feina. Arran del treball en xarxa entre ambdues Àrees, 
es va proposar crear el Club de la Feina Jove com a 
projecte complementari per acotar i ampliar els 
recursos, eines, ofertes i activitats destinades 
específicament als i les joves d’entre 16 i 35 anys. Per 
tal de garantir un bon servei, també es treballa en xarxa 
conjuntament amb la figura de la Referent d’Ocupació 
Juvenil del Consell Comarcal.  
 

Per tal de millorar l’ocupabilitat dels i les joves del 
municipi es programen tallers, formacions i xerrades a 
mode de píndoles informatives sobre diferents 
temàtiques en funció de les necessitats detectades 
(mobilitat internacional, currículum eficient, primera 
entrevista de feina, nòmines, anàlisi de 
competències…).  
 

També, es fa difusió d’ofertes de feina i, des de fa uns 
anys, s’aposta per donar oportunitats laborals a 
persones joves amb la contractació de joves en 
pràctiques del programa de Garantia Juvenil, projecte 
que està donant molt bons resultats i té una valoració 
molt positiva per part dels tècnics. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Cercar i difondre informació de caràcter laboral 
específica i fer-la més propera al jovent. 

- Donar suport i orientació genèrica i/o 
personalitzada inicial als i les joves en consultes i 
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- Valoracions i dades 
facilitades per la Impulsora 
Comarcal de Garantia Juvenil 
(si n’hi ha). 

- Valoració qualitativa tècnics. 

demandes relacionades amb l’accés al mercat de 
treball. 

- Fer arribar a la gent jove del municipi els recursos i 
informacions del Servei Local d’Ocupació. 

- Realitzar càpsules informatives i formatives en 
funció de les necessitats dels i les joves.  
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4.4.2. TALLERS OCUPA’T   

 

  

DESTINATARIS 
[17-18]   
[19-25]   
[26-30]   
[31-35]  
 
AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Servei Local d’Ocupació. 
- Dinamitzadors/es externs/es. 
 
ACCIONS 

- Formació específica amb 
acreditació. 

- Tallers de competències 
transversals. 

- Tallers participatius. 
 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Nombre de tallers realitzats. 
- Nombre de joves participants 

als tallers. 
- Percentatge de joves respecte 

del total de participants als 
tallers. 

- Valoració qualitativa tècnics. 
- Valoració dinamitzadors/es 

externs/es. 
- Valoració participants. 

DESCRIPCIÓ 

Tallers gratuïts, a través dels quals pretenem posar 
a l’abast dels i les joves del municipi els recursos i 
les eines necessàries, per tal de millorar les seves 
capacitats, competències i habilitats en la recerca de 
feina.  
 

Ens sembla important que tingui entitat per si 
mateixa, ja que compta amb una programació 
permanent i consolidada (tallers de primavera i 
tardor, cada any) i complementa les accions 
previstes dins del projecte Club de la Feina Jove, 
millorant l’ocupabilitat de les persones joves, ja que 
a part d’afegir competències curriculars, alguns dels 
cursos que s’ofereixen són amb certificació oficial.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Fomentar la participació dels i les joves en els 
tallers que s’organitzen.  

- Oferir als i les joves participants tècniques i 
recursos útils per la millora de la seva 
ocupabilitat. 

- Promoure l’oferta variada de cursos formatius 
en funció dels interessos i necessitats del 
col·lectiu jove i de l’oferta laboral de l’entorn. 

- Contactar amb el teixit empresarial i industrial de 
la zona per conèixer les necessitats de formació 
del seu personal per poder oferir cursos de 
formació en aquells aspectes. 
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4.4.3. JO EM QUEDO A SANTFREE! 

 

DESTINATARIS 
[19-25]    
[26-30]    
[31-35]  
 
AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Àrea de Serveis Socials. 
- Comissió d’habitatge 
 
ACCIONS 

- Càpsules informatives en 
matèria d’habitatge. 

- Ajudes per l’emancipació de 
la gent jove. 

- Incorporació del municipi al 
mercat d’habitatge tens. 

- Pisos de lloguer social per a 
joves.  

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Nombre de tallers realitzats. 
- Nombre de joves 

participants als tallers. 
- Valoració dinamitzadors/es 

externs/es. 
- Valoració dels i les 

participants. 

DESCRIPCIÓ 

Una de les principals limitacions que es troben els i les 
joves a l’hora d’emancipar-se al municipi és la limitada 
oferta d’habitatge existent. Tan sols el 9% dels 
habitatges són de lloguer i els preus són molt alts. És 
per aquest motiu que des del govern local s’ha treballat 
per entrar a l'àrea de mercat d'habitatge tens, fet que 
regula el preu del metre quadrat dels habitatges de 
lloguer. A més, també es preveu la compra de nous 
habitatges que es puguin oferir com a lloguer social per 
a joves.  
 

També, és voluntat de la regidoria poder fer difusió de 
les diferents ajudes per pagar el lloguer i oferir 
assessorament i ajuda per a la seva sol·licitud a aquells 
i aquelles joves que ho requereixin. 
 

Així, es pretén oferir unes millors condicions perquè els 
i les joves tinguin més opcions i bones condicions per 
tal de poder-se quedar al municipi i desenvolupar el 
seu projecte de vida aquí. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Fomentar accions conjuntes per tal de donar 
oportunitats d’habitatge al jovent de Sant Fruitós. 

 

- Oferir formacions per fomentar el coneixement en 
matèria d’habitatge, contractes de lloguer, 
subministraments, etc. 

 

- Oferir pisos municipals de lloguer social per a joves.  
 

- Informar i fer difusió sobre les diferents ajudes que 
s’ofereixen en matèria d’habitatge.  

 

- Donar suport i ajudar als i les joves en la sol·licitud 
d’ajudes per pagar el lloguer. 
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4.5.    SOM DE SANTFREE 
 
Fent referència a l'himne del FC Fruitosenc, una entitat esportiva amb molta afluència de 
joves i una llarga trajectòria al municipi: "Ser del Santfri és el millor que hi ha". Així doncs, 
el projecte “Som de SantFree” treballa entorn al sentiment de pertinença (com a element 
de transformació) i la participació, ja que la participació és el puntal d’aquest projecte. 
 
Durant l’anterior Pla Local s’ha notat un augment significatiu en l’organització juvenil, en 
què s’han creat forces col·lectius de joves, alguns d’informals i d’altres més constituïts. 
Aquest fet, no ha succeït tant amb les entitats, fet que és possible que es pugui explicar 
per la incidència en els canvis de gestió on s’han afegit càrregues i tràmits administratius 
més complexos (com la comptabilitat, certificats electrònics…).  
 
Tot i això, també cal remarcar que a raó de la situació de pandèmia marcada per la COVID-
19 durant els dos últims anys d’aplicació del Pla Local 18-21, s’ha notat una davallada 
significativa en la participació juvenil individual, per la limitació d’espais de trobada 
presencials, pèrdua d’alternatives d’oci saludable, les restriccions d’aforament, augment 
de documentació requerida per participar a les activitats (autoritzacions, fulls 
d’autoresponsabilitat en relació amb la pandèmia, presa de temperatures, etc.)... Per 
aquest fet, treballar i enfortir tots els nivells de participació, tant individual com 
col·lectiva, a través de diferents canals, és un objectiu important i primordial en el present 
Pla Local de Joventut.  
 
Amb les Trobades Joves es busca una comunicació i un feedback directe i estable amb la 
gent jove així com fer-los partícips dels projectes i accions de l’Àrea.  
 
Així, per tal de mantenir i reforçar els vincles existents i de crear-ne de nous amb joves 
als qui fins ara no hem pogut accedir, el programa al municipi es concreta amb els 
següents projectes: 

• Trobades joves 
• Col·lectius 
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OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA: 
 

T.1 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur a terme el propi projecte de 
vida, possibilitant l’apoderament individual i col·lectiu. 
T.2 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós 
pel seu benestar i les seves oportunitats. 
T.3 Mantenir el Nexe Espai Jove com a referent per a les persones joves de Sant Fruitós, 
acompanyant-les en la definició del seu projecte de vida. 
 

1.1 Fomentar la participació dels i les joves al municipi. 
1.1.1 Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la construcció del poble. 
1.1.2 Facilitar espais de trobada per tal que els i les joves puguin desenvolupar les 
seves pròpies iniciatives i activitats. 
1.1.3. Habilitar canals de comunicació efectius per tal d’arribar a tota la diversitat del 
col·lectiu juvenil. 
1.1.4. Enfortir el sentiment de pertinença al municipi com a factor d’oportunitat per als 
i les joves. 

1.2 Proporcionar les eines adequades per l’adquisició de competències emocionals i 
socials entre la gent jove com a objectiu per la seva millora del benestar psicosocial 

1.2.1 Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les relaciones 
respectuoses, sempre posant en valor la diversitat i acceptació de la diferència. 

1.3 Potenciar la diversitat i continuïtat de l'oci del municipi 
1.3.4 Potenciar el Nexe Espai Jove com a espai de trobada, suport i motor de l’oci jove 
a Sant Fruitós de Bages. 

1.4 Fomentar la creació d’un teixit associatiu permanent i estable al municipi 
1.4.1 Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu jove i el moviment 
associatiu juvenil dotant de recursos econòmics i tècnics a  les entitats del municipi per 
tal d’establir vincle i reforçar el teixit juvenil. 
1.4.2 Implicar als col·lectius de joves com a grups estables en les dinàmiques de 
participació que impulsi l’administració (Consells - Comissions - taules). 
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4.5.1. TROBADES JOVES 

DESTINATARIS 
[12-16]   [17-18]    
[19-25]   [26-30]   
 [31-35]   [Entitats]  
[Col·lectius] 
 
AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Col·lectius. 
 
ACCIONS 

- Trobada 
Carnestoltes. 

- Trobada Estiu Jove. 
- Trobades de 

seguiment Pla Local 
de Joventut. 

 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

- Nombre de 
participants a les 
Trobades. 

- Diversitat dels 
participants 
(gènere, edat i 
origen). 

- Propostes i 
informació recollida 
a les Trobades. 

- Valoració 
qualitativa tècnics.. 

DESCRIPCIÓ 

Les Trobades Joves són l’espai obert a tota la població jove del 
municipi on poden exposar, compartir, debatre, recollir 
aquesta informació i, posteriorment, fer un retorn de les 
accions engegades des de l’Àrea de Joventut en relació a les 
propostes plantejades. 
 

Es pretén seguir reforçant l’aposta per la diversitat, afavorint 
la participació de tot el jovent en les trobades i promovent la 
inclusivitat de les accions proposades, de forma que tinguin en 
compte el major nombre possible de perfils juvenils. Per tal de 
realitzar projectes i activitats de i per al jovent, és 
imprescindible saber les seves opinions i inquietuds, així com 
quines propostes plantegen per fer front a les necessitats. 
 

Malauradament, el format d’aquestes trobades ha hagut de 
passar a telemàtic o presencial amb restriccions, degut també 
a les condicions sanitàries. L’objectiu és recuperar el format 
anterior a la pandèmia i seguir oferint aquests espais de 
participació de forma presencial.  
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Fomentar l’apoderament de les i els joves, desenvolupant 
habilitats per al treball en equip i la presa de decisions. 

 

- Donar suport a les iniciatives dels i les joves per a la seva 
realització. 

 

- Implicar activament als i les joves en el disseny i avaluació 
de les accions implementades des de l’Àrea de Joventut. 

 

- Adequar els serveis i les accions de l’Àrea de Joventut a la 
realitat juvenil vigent. 

 

- Enriquir el seguiment del PLJ amb les valoracions i 
propostes del jovent de Sant Fruitós de Bages. 

 

- Enfortir el sentiment de pertinença al municipi. 
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4.5.2. COL·LECTIUS 

DESTINATARIS 
[12-16]   [17-18]   [19-25]   
[26-30]   [31-35]   [Col·lectius] 
 
AGENTS IMPLICATS 

- Àrea de Joventut. 
- Col·lectius: 

• Col·lectiu LGTBIQ+ 
Santfree’s Rainbow. 

• Col·lectiu feminista La Veu.  
• Joves SantFree. 
• Joves Skate park.  
• Platea Jove SantFree. 
• Grup Motor de Joves. 
• Joves cal·listènia. 

 
ACCIONS 

- Suport a les propostes i 
iniciatives dels i les joves.  

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Nombre d’activitats 
organitzades i coorganitzades 
pels col·lectius. 

- Nombre de participants a les 
activitats. 

- Avaluacions de les activitats 
(fitxa de col·laboradors). 

- Valoració qualitativa tècnics. 

DESCRIPCIÓ 

Considerem que els programes, projectes i accions 
dissenyats i implementats per als i les joves només 
tenen sentit si donen resposta als seus propis 
interessos i necessitats, de manera que tota la gent 
jove s’hi pugui sentir partícip. Pensem que això 
requereix la implicació activa del jovent, mitjançant 
una metodologia flexible que els hi permeti 
participar en allò que realment volen. 
 

Durant el període 2018-2021 es va aconseguir 
diversificar la participació juvenil, donant suport a 
diversos col·lectius entorn a nuclis d’interès 
comuns, facilitant eines i recursos que promoguin, 
paulatinament, la seva autonomia i independència. 
La proposta actual és de continuar amb aquest 
model de treball. Se segueix fent suport i 
acompanyament als nous col·lectius emergents, a la 
vegada que es fomenta l’autonomia i apoderament 
d’aquells que ja estan més consolidats. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS 

- Fomentar l’apoderament de les i els joves, 
desenvolupant habilitats per al treball en equip, 
la presa de decisions i l’assumpció de 
responsabilitats. 

 

- Implicar activament als i les joves en el disseny, 
execució i avaluació de les accions 
implementades des de l’Àrea de Joventut. 

 

- Adequar els serveis i les accions de l’Àrea de 
Joventut a la realitat juvenil vigent. 

 

- Promoure la cultura participativa entre la gent 
jove de Sant Fruitós. 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TEMPORALITZACIÓ DE LES 
ACCIONS DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 
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PROGRAMA PROJECTE ACCIÓ 2023 2024 2025 2026 

PIDCES 

Catàleg de 
l’Annexe 

Activitats i 
dinamitzacions pròpies • • • • • • • • 

Gestió d’Activitats i 
dinamitzacions externes • • • • • • • • 

Recursos educadors/es • • • • • • • • 

Punt al Pati 
Campanyes informatives • • • • • • • • 

Dinamitzacions al pati • • • • • • • • 

Centre 
Emocionalment 
Intel·ligent (CEI) 

Tallers Stop Bullying • • • • • • • • 

Tallers Gestió de les 
emocions 

• • • • • • • • 

Tallers i accions diversitat • • • • • • • • 

Delegats i 
corresponsals 

Accions amb Delegats i 
Delegades • • • • • • • • 

Creació grup de 
corresponsals 

• • • • • • • • 

Nexe Jove 

Nexe Espai Jove  
Programació diversa 
estable d’activitats  • • • • • • • • 

Trobades joves  • • • • • • • • 

Infonex@ 

Campanyes informatives  • • • • • • • • 
Assessoria d’entitats 
(Apoderem-nos) • • • • • • • • 

Emprenedoria   • • • • • • • • 
Espai d’autoconsulta • • • • • • • • 

Santfree Mola 

Actes Primavera •  •  •  •  
Actes Estiu Jove   •  •  •  • 
Actes Setmana Jove  •  •  •  • 
Camp de treball   •  •  •  • 

CreArTec  
Exposicions CreArTec • • • • • • • • 
Bucs d’assaig BucsXN  • • • • • • • 
Activitats tecnològiques  •  •  •  • 

Punt Salut  

Hàbits saludables, esport 
i reducció de riscos • • • • • • • • 

Àngels de nit • • • • • • • • 
Diversitat i gènere • • • • • • • • 
Aquí t’escoltem  • • • • • • • • 
Medi Obert  x * x * x * x 
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Xarxa 
SantFree 

Unexe’t 

Consell Municipal de 
Joventut (CMJ)  •  •  • • • 

Apoderem-nos, 
assessoria d’entitats 

• • • • • • • • 

Festes Identitàries 
pròpies (Carnestoltes i 
Calçotada) 

•  •  •  •  

Altres Festes identitàries 
(Reis, FMH, Arròs i FME) 

• • • • • • • • 

Taules 
tècniques 

Taules tècniques entre 
Àrees 

• • • • • • • • 

Comarca • • • • • • • • 

Emancipa’t 

Club de la Feina 
Jove 

Informació, derivació i 
acompanyament  • • • • • • • • 

Garantia Juvenil • • • • • • • • 

Tallers Ocupa’t 

Formació específica amb 
acreditació • • • • • • • • 

Tallers de competències 
transversals • • • • • • • • 

Tallers participatius • • • • • • • • 

Jo em quedo a 
Santfree!  

Càpsules informatives       • • • • 
Ajudes per l’emancipació 
juvenil 

• • • • • • • • 

Pisos de lloguer social per 
a joves  • • • • • • • • 

Som de 
SantFree 

 

Trobades joves   

Trobada de Carnestoltes •  •  •  •  
Trobada de l’Estiu Jove  •  •  •  • 
Trobades Pla Local de 
joventut  

 •  •  • • • 

Col·lectius 

Joves SantFree • • • • • • • • 
Joves Skate Park • • • • • • • • 
Platea Jove SantFree • • • • • • • • 
Grup Motor de Joves  • • • • • • • • 
Col·lectiu Feminista La 
Veu  • • • • • • • • 

Col·lectiu LGTBIQ+ 
Santfree’s Rainbow 

• • • • • • • • 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RECURSOS DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 
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6.1. RECURSOS HUMANS   
 
Des de l’Àrea de Joventut es treballa de forma transversal i conjunta amb altres àrees de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
Per aquesta raó, hem considerat adient identificar, a més del personal polític i tècnic 
vinculat directament a l’Àrea de Joventut, aquelles altres persones i àrees amb les que 
es col·labora més regularment. 
 

 
Pel que fa l’organització interna actualitzada als programes del nou Pla Local de Joventut 
de l’Àrea de Joventut es representa en el següent organigrama: 
 

 
 

 

 

 

 

 

TÈCNIC/A MIG DE JOVENTUT 
(37,5 hores) 

Programa PIDCES 
Xarxa SantFree 

Emancipa’t 
InfoNex@ (Xarxa SantFree) 

Gestió econòmica i dels expedients 
de l’Àrea 

Taules tècniques (Xarxa SantFree) 
 

TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT 
(37,5 hores) 

Som de SantFree 
SantFree Mola 

TASQUES CONJUNTES 
Nexe Jove 

Xarxa SantFree 
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A través del Programa de Garantia Juvenil, s’ha pogut incorporar a l’Àrea de Joventut un 
cop cada any, i durant sis mesos, una persona jove per realitzar tasques de 
dinamitzador/a. A més, també rebem persones joves en pràctiques i joves que estan 
realitzant un voluntariat europeu. 

 

El treball de l’Àrea es duu a terme de manera col·laborativa entre les dues persones que 
conformen l’equip tècnic, les quals s’impliquen conjuntament en el disseny global de 
l’Àrea de Joventut. 

 

Per tal d’assegurar el bon funcionament del servei i de les activitats organitzades, hi ha 
establerta una coordinació permanent en horari intern de l’Àrea i també una coordinació 
conjunta amb la resta d’àrees de l’Ajuntament. A més, periòdicament es convoquen 
reunions de coordinació de l’Àrea, amb la participació del personal tècnic i la regidoria. 

 

També, de caràcter periòdic, es porten a terme reunions de coordinació quinzenals 
d’igualtat, en les que hi participen les àrees d’Igualtat i Joventut i Alcaldia. 

 

Finalment, es realitzen reunions bimensuals de coordinació culturals, en les que hi 
participen els i les tècniques de cultura, arxiu municipal, biblioteca, joventut, museu i la 
regidoria de cultura. 
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6.2. RECURSOS ECONÒMICS   
 
Com a dada significativa podem representar l’evolució del % del pressupost per a 
activitats de joventut respecte al pressupost total de l’Ajuntament. 
 

Any Ajuntament Inicial Final % 
2022 12.613.962,20 € 44.000,00 € 48.000,00 € 0,38 
2021 11.514.581,62 € 40.000,00 € 43.500,00 € 0,35 
2020 11.720.346,69 € 43.000,00 € 43.000,00 € 0,37 
2019 10.773.211,56 € 43.095,00 € 57.311,00 € 0,40 
2018 10.082.964,67 € 31.500,00 € 40.200,00 € 0,31 
2017 10.291.104,94 € 21.000,00 € 33.500,00 € 0,33 
2016 10.069.964,97 € 21.000,00 € 28.000,00 € 0,28 
2015 10.029.593,44 € 17.500,00 € 17.500,00 € 0,17 
2014 10.175.560,18 € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,16 
2013 10.667.834,50 € 13.000,00 € 13.000,00 € 0,12 
2012 9.439.257,20 € 13.000,00 € 13.000,00 € 0,14 
2011 8.594.890,50 € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,19 
2010 9.028.985,29 € 12.000,00 € 16.000,00 € 0,18 
2009 10.769.778,04 € 16.500,00 € 16.500,00 € 0,15 
2008 12.612.232,71 € 19.000,00 € 19.000,00 € 0,15 

 

L’any 2003 no hi havia partida pròpia de joventut. Els anys 2004 i 2005 hi havia una única 
partida vinculada a la Setmana Jove de Sant Fruitós. El 2006 es va incorporar una partida 
d’activitats de joventut i l’any 2007 i 2008, ja es va disposar de tres partides: Setmana 
Jove, Activitats de Joventut i Programa PIDCES. L’any 2009 es van unificar en una sola 
partida de Joventut per tal de facilitar la gestió de les despeses.  
 
Podem observar com hi ha hagut oscil·lacions en el percentatge i que després d’una 
disminució durant els anys 2012 i 2013 va haver una recuperació en el 2014.  
 
Els darrers exercicis, gràcies a la tendència a l’alça dels crèdits pressupostats per aquesta 
àrea de l’Ajuntament i a la incorporació de romanents d’exercicis anteriors, observem 
que la inversió en Joventut pràcticament s’ha doblat, tant en termes absoluts com 
relatius (percentatge).  
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6.3. RECURSOS INFRAESTRUCTURALS  
 
L’obertura del PIJ Nexe en el primer local de lloguer ubicat a la carretera de Vic va ser 
l’any 2003. Al febrer de 2010 es va inaugurar el centre cívic i cultural de Sant Fruitós de 
Bages, traslladant el Punt d’Informació Juvenil Nexe a aquest nou edifici, que va agafar 
el mateix nom del PIJ. Situat en una zona propera a l’anterior, però en un entorn més 
dinàmic en les xarxes socials, davant de la zona del Bosquet, zona verda amb una pista, 
un parc infantil i on es realitzen diferents actes i festes del municipi i en un espai ple 
d’activitat matins, tardes i caps de setmana. Les instal·lacions de l’Edifici Nexe són 
utilitzades per l’Àrea de Joventut per a l’atenció als usuaris i també com a espai de treball 
intern de l’Àrea. Així com també per l’Àrea de Cultura i de Promoció Econòmica, Ocupació 
i Comerç (principalment) i altres àrees de l’ajuntament i entitats municipals. 
 
Antigament, l’Àrea de Joventut estava ubicada a la primera planta de l’Edifici Nexe, 
ocupant una de les seves sales. Actualment, el Nexe Espai Jove ocupa tota la planta 
semisoterrani de l’Edifici Nexe Espai de Cultura, habilitada amb diferents espais per a 
què els i les joves en puguin fer ús, així com servir d’espai de treball per al personal tècnic 
de l’Àrea. 
 
El Nexe Espai Jove disposa de: 

✓ Infonex@: és el Punt d’Informació Juvenil i l’àrea de treball del personal tècnic de 
l’Àrea. 

✓ El Soterrani: zona amb taules i ordinadors destinada a què els usuaris puguin 
estudiar i realitzar autoconsultes. 

✓ El Búnker: aula amb taules, cadires, ordinadors i pantalla interactiva per a que els 
i les usuàries puguin fer treballs en grup, per a què entitats i col·lectius de joves 
puguin fer reunions, etc. 

✓ Taller de cuina: cuina habilitada amb tot el necessari per a poder fer tallers. 
✓ Punt de Trobada: sala polivalent amb jocs (futbolí, billar, tennis de taula, jocs de 

taula) i equip de so disponible per a les persones usuàries. 
✓ BucsXN: dos bucs d’assaig musical. 
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A més d’aquest espai, des de l’Àrea de Joventut es fa ús de: 
✓ El Pavelló municipal d’Esports. 
✓ El Teatre Casal Cultural. 
✓ La Pista de futbol del costat del Camp municipal d’Esports. 
✓ La Pista de vòlei sorra. 
✓ La Piscina municipal. 
✓ El Cobert de la Màquina del Batre. 
✓ La Pista del Bosquet. 
✓ L’Street Workout (cal·listènia). 
✓ L’Skatepark. 
✓ La sala polivalent de l’Escola de Música. 

 
 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 2023-26 
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El sistema de seguiment i avaluació que es planteja a continuació respon a 3 necessitats: 
✓ El control de la qualitat de les accions dutes a terme, valorant l’eficàcia, l’eficiència, 

la visibilitat i la inclusivitat d’aquestes. 
✓ La possible redefinició dels objectius inicials per adaptar-los a un entorn dinàmic. 
✓ La gènesis de noves propostes de cara al proper Pla Local de Joventut. 

 
Si bé l’avaluació dels programes, projectes i accions és imprescindible per tal d’assegurar 
un veritable efecte transformador de la realitat juvenil, considerem que és igualment 
important que les actuacions previstes a aquesta fase siguin funcionals, útils i assolibles. 
És a dir: el sistema d’avaluació ha d’adequar-se als recursos humans i econòmics 
disponibles, incorporant mecanismes d’avaluació realistes, que no bloquegin el 
desenvolupament de la resta de tasques portades a terme des de l’Àrea. 
 

7.1. AVALUACIÓ ACCIÓ PER ACCIÓ 
 
Es realitzarà un cop finalitzada cada activitat, amb la participació d’aquelles àrees, 
entitats, empreses i/o persones que estiguin implicades i, a través de dues fitxes 
preestablertes : 
 
✓ Fitxa interna. Recollirà l’avaluació del personal tècnic de l’Àrea, tenint en compte 

opinions i suggeriments d’altres persones o col·lectius vinculats a l’acció. 
 

✓ Fitxa de participants. Sempre que sigui possible (normalment en accions adreçades 
a grups reduïts), s’entregarà a cada participant un petit qüestionari de valoració, que 
posteriorment transformarem en gràfiques de resultats. Procurarem, 
progressivament, substituir totes les fitxes de participants en paper per qüestionaris 
en línia (googleforms), reduint l’empremta ecològica generada. 

 
Aquesta avaluació ha de permetre la millora de les diferents activitats, mantenint aquells 
aspectes que hagin funcionat i retirant o modificant els que no s’hagin valorat 
positivament. 
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7.2. AVALUACIÓ ANUAL 
 
S’elaboraran memòries anuals prenent, com a base informativa, els elements següents: 
✓ Les fitxes i resums de cada acció: interna i dels participants. 
✓ Conclusions de les reunions d’avaluació realitzades a partir dels informes anuals dels 

programes. 
 

Amb tota aquesta informació, analitzarem 5 punts dins de cada projecte: 
✓ Eficàcia (baixa, mitjana, alta). Hem assolit els objectius plantejats? 
✓ Eficiència (baixa, mitjana, alta). Hem tret el màxim partit als recursos utilitzats? 
✓ Visibilitat (baixa, mitjana, alta). La gent jove de Sant Fruitós coneix el projecte? 
✓ Inclusivitat (baixa, mitjana, alta). Quin és el grau de diversitat dels participants? Hi 

ha algun perfil de jove o col·lectiu que ha trobat problemes per participar-hi? 
✓ Impacte. Resultats més destacats del projecte durant l’últim exercici. 

 
Com en el punt anterior, aquesta avaluació ha de permetre la millora dels projectes, 
mantenint aquells aspectes que hagin funcionat i retirant o modificant els que no s’hagin 
valorat positivament. 
 

7.3. AVALUACIÓ FINAL 
 
Durant l’any 2026, i a partir de les diferents memòries anuals, serà possible desplegar 
una avaluació global del període total d’aplicació del pla. 
 
L’objectiu últim d’aquesta avaluació final del Pla Local de Joventut serà mesurar 
l’evolució de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut durant el termini de vigència 
del PLJ 2023-2026, i constituirà la base de la diagnosi per a la formulació dels objectius 
del següent període de programació. 
  



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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ANNEX 1: ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 
 
ENTREVISTA EN PROFUNDITAT A JOVE EN PRÀCTIQUES AL NEXE 
JOVE 
 
PREGUNTES INICIALS: (ESCALFAMENT) 
 

-Edat: 22 anys 
-Estudis/professió: va fer pràctiques com a dinamitzador juvenil. Actualment educador 
en un centre de menors. 
-Vinculació amb el poble: grup que va promoure cal·listènia. 
 

1. OCI I CULTURA  
 

La gent jove pot sortir de festa al municipi? A on van de festa? En quins espais, equipaments i 
espais públics es reuneix la gent jove? Quines iniciatives musicals i artístiques de la gent jove 
del poble coneixes? Creus que Sant Fruitós és una ciutat dormitori per a la gent jove? 
(proximitat amb Manresa)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Incidència del COVID en l’oci juvenil: la pandèmia ha generat certa angoixa als i les 

joves i durant molt de temps durant els caps de setmana, no s’han generat activitats 
ni festes. Bars i discoteques tancades, fet que ha provocat l’augment de “botellons” o 
les festes il·legals a les cases. 

• Manresa com a destí de l’oci: segueix sent un factor amb una doble vessant. D’una 
banda, es veu com una oportunitat i, d’altra banda, com una fugida dels i les joves en 
la recerca d’oci i cultura. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Grups emergents: estan apareixent nous grups de joves músics i nois amb patinets 

amb dos rodes que estan impulsant la demanda de la construcció del skatepark. 
• El Nexe com a referent juvenil: el Nexe abans de la pandèmia promovia moltes 

activitats, l’Estiu Jove on hi havia molts programes i activitats era molt ben valorat. 
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• Bona programació de concerts: la programació de concerts sempre ha atret molt a 
altres joves de la comarca. 

 

2. FORMACIÓ I FEINA 
 

Com valores l’oferta educativa i ocupacional a Sant Fruitós?  Creus que a Sant Fruitós hi fan 
falta més Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior? Coneixes algun recurs d’orientació 
acadèmica o formativa al poble? La gent jove de Sant Fruitós pot treballar al municipi? Quins 
tipus de feines opta la gent jove? (precarietat). Coneixes els recursos municipals d’orientació 
laboral i per a la recerca d’una feina?... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Poca oferta de graus superior: si que hi ha certa mancança en varietat i volum de 

formació en grau superior. Depèn del que vulguis estudiar, has de marxar fora. 
• Incidència del COVID en l’ocupació: no hi ha ofertes de feina ni per joves ni per grans, 

sobretot, arrel de la pandèmia. Actualment, ofereixen alguna feina puntual i temporal, 
a través de les Empreses de Treball Temporal i amb força dificultats d’accés per les 
proves que plantegen. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Bona oferta educativa: en general per les dimensions del poble hi ha una bona oferta 

educativa. La primària té molt bones valoracions. Existeix un nou grau superior força 
innovador com és el de màrqueting del vi i cal posar en valor el batxillerat en francès. 

• Formacions i cursos impulsats des del Nexe: des del Nexe ofereixen una sèrie de 
tallers i formacions molt interessants per a què els i les joves comencin a tenir 
currículum. Com per exemple, formació per treure’t el carnet de toro, tallers en recerca 
de feina, curs de manipuladors d’aliments, etc. que generen també un certificat. 

• Suport tècnic des del Nexe: es percep molt d’ajut per part dels tècnics del Nexe en 
l’orientació de formació i ocupació, per la seva implicació i sensibilització també en els 
instituts. També, es important destacar la figura de suport de la tècnica comarcal com 
a referent d’ocupació al Bages.  
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3. HABITATGE 
 

La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies? La gent jove del poble ha de 
marxar del poble per trobar habitatges assequibles? Quines fórmules busca la gent jove per 
poder emancipar-se de les seves famílies? (compartir pis/casa, cases de familiars, etc.)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Dificultat d’emancipar-se: el lloguer a Sant Fruitós és molt car i molts joves 

segueixen vivint a casa dels pares. Una de les principals tendències d’emancipació és 
compartir pis. Els i les joves veurien molt bé que l’Ajuntament pogués impulsar 
promocions d’habitatge social pels i les joves. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Visió de futur: hi ha molts joves que tenen l’interès de sortir del municipi però amb 

una visió de creixement personal, de viatjar, de conèixer idiomes, viure altres 
experiències, però tornant més tard o d’hora al poble. 

 

4. IGUALTAT I DIVERSITAT 
 

Les relacions entre nois i noies són respectuoses? Creus que les actituds masclistes estan 
esteses entre la gent jove? Has detectat situacions de violència entre adolescents. En els grups 
de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? O els i les joves s’agrupen segons els seus llocs 
d’origen.... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Grups minoritaris al poble que no entenen de respecte i, per tant, tampoc d’igualtat i 

diversitat. 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Punts liles: hi ha un grup de noies feministes que estan impulsant tot el tema dels 

punts liles, a part de xerrades, tallers per conscienciar als i les joves i a la població en 
general. 

• Coneixement mutu: aquí tothom es coneix i no hi ha problema de racisme i 
discriminació, la diversitat està molt ben acceptada. 
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5. ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES 
 

Hi ha oferta d’esport federat (clubs esportius) al municipi? Hi ha espais suficients  per a la 
pràctica esportiva lliure? (workout/cal·listènia, pistes esportives a l’aire lliure, skatepark, etc.) 
En quin estat es troben? Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a 
Sant Fruitós? Creus que la gent jove de Sant Fruitós té conductes de risc amb les relacions 
sexuals?... 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Bona oferta esportiva: Sant Fruitós destaca per la seva oferta esportiva, tot aquest 

àmbit està molt ben resolt. Hi ha club de bàsquet, club de futbol i instal·lacions 
d’entrenament a l’aire lliure (cal·listènia) on no només gaudeixen els del poble sinó que 
atrau a joves de la resta de la comarca. 

• Col·lectius que dinamitzen l’espai esportiu: com en el cas de cal·listènia que tenen 
cura de l’espai i el dinamitzen organitzant trobades d’entrenament grupal, exhibicions, 
competicions, etc. També es senten recolzats per l’Ajuntament quan van demanar la 
possibilitat d’ampliar les instal·lacions. 

• Hàbits saludables: cada vegada hi ha més joves esportistes que fomenten els hàbits 
saludables. 

 
6. PARTICIPACIÓ I PERTINENÇA. 
 

La gent jove de Sant Fruitós té espais per implicar-se amb els projectes que els interessen? La 
gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del poble? Creus que la gent jove té 
sentiment de pertinença amb el poble?... 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Moviment associatiu en alça: des de la pandèmia no és tan visible, però hi ha força 

moviment  i col·lectius amb interès de fer propostes com les feministes, els del rap, 
els del patinet, el col·lectiu LGTBIQ+, hi ha força talent entre la gent jove per promoure. 

• Sant Fruitós com a referent a nivell de programació de concerts i de futbol que atrau 
a gent de de la comarca, al igual que la piscina municipal. I aquest és un tret d’orgull 
per la gent de Sant Fruitós. 

• Som verds, som de Santfree. 
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ENTREVISTA EN PROFUNDITAT A LA REGIDORA DE JOVENTUT 
 

1. OCI I CULTURA  
 

La gent jove pot sortir de festa al municipi? A on van de festa? En quins espais, equipaments i 
espais públics es reuneix la gent jove? Quines iniciatives musicals i artístiques de la gent jove 
del poble coneixes? Creus que Sant Fruitós és una ciutat dormitori per a la gent jove? 
(proximitat amb Manresa)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Espai d’oci limitat: és una mancança reconeguda, tant a nivell d’oci com de cultura 

per als i les joves. 
• Oci lligat al consum: hi ha una bona oferta de bars però això no vol dir que siguin 

atraients per tots i totes les joves. Pels i les joves els més freqüentats són els bars del 
Nexe, la Fonda, l’Últim de la Fila, etc. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Proximitat de Manresa: desplaçar-se a Manresa per gaudir de l’oci i la cultura es viu 

com una oportunitat, donat el ventall d’ofertes i serveis que té la ciutat. 
• Skatepark i cal·listènia: com dues aportacions recents que poden facilitar part de l’oci 

reclamat pel jovent i que estan a punt d’estrenar. 
• Projecte Platea Jove: que tot i que només és aprofitat per un grup petit, pot tenir molt 

potencial. 
• Espai Nexe: és un equipament que ha millorat molt i ha crescut en dimensions. 
• Organització de microconcerts: amb la voluntat de donar a conèixer a grups musicals 

del municipi i de la comarca. Lligat amb els bucs d’assaig, que en breu estaran 
disponibles a l’equipament i on es pretén fomentar el seu ús de manera gratuïta a 
canvi d’organitzar posteriorment concerts. 

 

2. FORMACIÓ I FEINA 
 

Com valores l’oferta educativa i ocupacional a Sant Fruitós?  Creus que a Sant Fruitós hi fan 
falta més Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior? Coneixes algun recurs d’orientació 
acadèmica o formativa al poble? La gent jove de Sant Fruitós pot treballar al municipi? Quins 
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tipus de feines opta la gent jove? (precarietat). Coneixes els recursos municipals d’orientació 
laboral i per a la recerca d’una feina?... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Manca de varietat de cicles formatius: es reconeix la mancança en aquest àmbit i 

com aquesta demanda es supleix amb la proximitat de Manresa i la seva oferta. 
• Dificultats en la inserció d’estudiants universitaris: hi ha certes dificultats de 

treballar al municipi depenent del grau universitari que hagis estudiat per l’oferta més 
industrial o de fàbrica de Sant Fruitós. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Formació singular a Sant Fruitós: a nivell formatiu es posa en valor la singularitat del 

batxillerat francès. 
• Propostes de futur: fer sondeig del sector econòmic i teixit empresarial de Sant 

Fruitós per conèixer quins perfils necessiten  cobrir per tal de generar formació 
adaptada a aquestes necessitats fomentant els diferents convenis que promoguin 
una posterior ocupabilitat. 

 

3. HABITATGE 
 

La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies? La gent jove del poble ha de 
marxar del poble per trobar habitatges assequibles? Quines fórmules busca la gent jove per 
poder emancipar-se de les seves famílies? (compartir pis/casa, cases de familiars, etc.)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Alt preu de l’habitatge: en comparació amb altres municipis de la comarca el preu de 

la vivenda a Sant Fruitós és molt elevat. 
• Poble dormitori: la població segueix la tendència de treballar i fer vida fora de Sant 

Fruitós, per aquest motiu i per la proximitat a Manresa. 
Potencialitats/oportunitats 
• Pertinença al municipi: hi ha un sentiment de pertinença per alguns grups de joves 

de poder seguir vivint a Sant Fruitós. 
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4. IGUALTAT I DIVERSITAT 
 

Les relacions entre nois i noies són respectuoses? Creus que les actituds masclistes estan 
esteses entre la gent jove? Has detectat situacions de violència entre adolescents? En els grups 
de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? O els i les joves s’agrupen segons els seus llocs 
d’origen.... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Existència de petits grups que fomenten poc la igualtat i que poden transmetre valors 

que no estan alineats amb les polítiques d’igualtat i diversitat. 
• Entitats de dones de Sant Fruitós: és una entitat de dones més grans però que no 

està tan activa al municipi com el col·lectiu feminista integrat per dones més joves. 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Nous col·lectius: en els últims temps han aparegut nous col·lectius de joves molt 

potents com són el col·lectiu feminista i el col·lectiu LGTBIQ+ amb moltes accions de 
sensibilització adreçades a la ciutadania, amb una visió més àmplia i integradora per 
arribar a tots els grups d’edats. (Exemple: cicle menstrual per a totes les etapes, 
gènere i urbanisme amb marxes exploratòries). 

• Nexe com a espai integrador: on s’intenten aplicar polítiques que fomentin la igualtat 
i la diversitat, fomentant espais inclusius. 

• Programa PICDES: amb la voluntat de sensibilitzar i organitzar tallers i xerrades 
relacionades amb la igualtat i la diversitat, entre ells tallers de sexualitat. 

• Més de 40 nacionalitats: Sant Fruitós posa en valor que té un gran nombre de 
nacionalitats però que no existeix un barri ètnic, hi ha força integració. Hi ha la voluntat 
d’organitzar al municipi una fira per donar a conèixer la diversitat de Sant Fruitós. 

 

5. ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES 
 

Hi ha oferta d’esport federat (clubs esportius) al municipi? Hi ha espais suficients  per a la 
pràctica esportiva lliure? (workout/cal·listènia, pistes esportives a l’aire lliure, skatepark, etc) 
En quin estat es troben? Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a 
Sant Fruitós? Creus que la gent jove de Sant Fruitós té conductes de risc amb les relacions 
sexuals?... 
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Necessitats/problemàtiques  
• Augment de consum: preocupa l’augment del consum en tabac, alcohol i drogues. Hi 

ha la percepció que tot ha augmentat. 
• Intervencions puntuals de la policia. 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Espais destinats a l’activitat física: s’ha promogut en els últims temps diferents 

espais per la pràctica de l’esport per incentivar els hàbits saludables. Per exemple, 
l’skatepark, les pistes de vòlei, espais poliesportius... 

• Programa PICDES: s’imparteixen en els diferents cursos tallers sobre addiccions a les 
drogues. 

 
6. PARTICIPACIÓ I PERTINENÇA. 
 

La gent jove de Sant Fruitós té espais per implicar-se amb els projectes que els interessen? La 
gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del poble? Creus que la gent jove té 
sentiment de pertinença amb el poble?... 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Iniciatives que fomenten la participació de les entitats: amb l’impuls dels nous 

col·lectius s’han generat festes i trobades noves amb la participació i implicació del 
jovent, com la Calçotada Jove, la Festa Major, l’Estiu Jove amb el seu procés 
participatiu, el Carnestoltes Jove, l’organització de la baixada d’andròmines, el 
“corretasques” de la Festa Major, etc. 

• Relleu generacional al MIJAC 



 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  163 

ENTREVISTA EN PROFUNDITAT AL TÈCNIC DE JOVENTUT 
 

PREGUNTES INICIALS: (ESCALFAMENT) 
 

-Edat: 26 
-Estudis/professió: tècnic de joventut, químic 
-Vinculació amb el poble: hi treballa 
 

1. OCI I CULTURA  
 

La gent jove pot sortir de festa al municipi? A on van de festa? En quins espais, equipaments i 
espais públics es reuneix la gent jove? Quines iniciatives musicals i artístiques de la gent jove 
del poble coneixes? Creus que Sant Fruitós és una ciutat dormitori per a la gent jove? 
(proximitat amb Manresa)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Oci limitat i poc accessible: l’oci juvenil està força limitat i hi ha una clara tendència 

de marxar a Manresa. A més, com que a Sant Fruitós hi ha 4 urbanitzacions, els i les 
joves estan força disgregats. Alhora, l’oci està força arrelat a la cultura del bar i gran 
part de l’oferta d’oci privat està al polígon. A part, els i les joves fan servir alternatives 
d’oci a l’espai públic, darrera del pavelló, als bancs, etc.  

• Desaparició del Mijac: aquesta entitat de lleure va desaparèixer per manca de relleu 
generacional. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Entitats culturals: en el seu moment hi havia una entitat de teatre i actualment estan 

els geganters, l’esbart dansaire i l’escola de música. 
• Nova entitat del lleure: després de la desaparició del Mijac, l’Ajuntament des del 

servei d’educació en el lleure va incentivar diferents accions i actualment s’ha 
constituït el CAU com a relleu de l’oci en el lleure. 

• Grups emergents: estan sorgint grups emergents de música al municipi i la comarca. 
S’han impulsat accions com un vídeo de presentació donant a conèixer aquesta 
realitat. També la nova incorporació de bucs d’assaig facilita promoure concerts a 
canvi de poder assajar de manera gratuïta. 
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• Bar del nexe com a trobada d’una part dels i les joves del municipi. 
• Repte del programa de Joventut: voluntat clara d’activar polítiques per promoure 

activitats amb i per els i les joves. 

 
2. FORMACIÓ I FEINA 
 

Com valores l’oferta educativa i ocupacional a Sant Fruitós?  Creus que a Sant Fruitós hi fan 
falta més Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior? Coneixes algun recurs d’orientació 
acadèmica o formativa al poble? La gent jove de Sant Fruitós pot treballar al municipi? Quins 
tipus de feines opta la gent jove? (precarietat). Coneixes els recursos municipals d’orientació 
laboral i per a la recerca d’una feina? 
 
A nivell informatiu, comentar que hi ha dos centres educatius a Sant Fruitós, un públic i 
un altre concertat i d’on surten os perfils de joves molt diferents. 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Oferta de feina limitada: existeix molt poca oferta i fruit de la pandèmia s’està notant 

una demanda més directa de sol·licitar feina al propi programa de Joventut. 
• Club de feina jove: un espai on es podia fer recerca d’ofertes de feina però que ara 

amb la situació de la pandèmia ha quedat força aturat. 
• Tendència a fer recerca a Manresa: tant pel que fa a la formació com a la recerca de 

feina. 
• Activitat econòmica al municipi: l’actual activitat econòmica del municipi no respon a 

les necessitats d’ocupació que busquen els i les joves. 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Aliances amb promoció econòmica: el programa de joventut treballa amb el 

departament de promoció econòmica i ocupació on s’estan impulsant càpsules 
formatives, tallers de carretoners, de manipulació d’aliments, etc. Eines per poder 
activar la recerca de feina. 

• Primavera emprenedora: és un programa que s’està impulsant que ofereix formació 
i eines per emprendre. Tot i que està adreçat a tots els públics, aquest pot ser un espai 
interessant pels i les joves que vulguin emprendre. 

• Referent d’ocupació de joventut: actualment es disposa d’un recurs complementari 
del Consell Comarcal que dona suport en aquesta matèria a tota la comarca. 
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3. HABITATGE 
 

La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies? La gent jove del poble ha de 
marxar del poble per trobar habitatges assequibles? Quines fórmules busca la gent jove per 
poder emancipar-se de les seves famílies? (compartir pis/casa, cases de familiars, etc.)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Tendència de quedar-se a casa dels pares: cada vegada més, els i les joves es queden 

molt més temps a casa dels pares, hi ha dificultats per emancipar-se, lloguers molt 
elevats i no reben demandes al servei de joventut sobre habitatge. 

• Hi ha molta demanda i poca oferta de pisos i quan els i les joves s’emancipen solen 
marxar cap a Manresa o altres municipis de la comarca i la modalitat es compartir pis 
en uns inicis. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Tallers sobre el primer lloguer: des del programa de joventut es volen iniciar tallers 

per abordar la temàtica del lloguer i de l’accés a l’habitatge. 
 

4. IGUALTAT I DIVERSITAT 
 

Les relacions entre nois i noies són respectuoses? Creus que les actituds masclistes estan 
esteses entre la gent jove? Has detectat situacions de violència entre adolescents? En els grups 
de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? O els i les joves s’agrupen segons els seus llocs 
d’origen?.... 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Impuls de polítiques d’igualtat per part de l’Ajuntament: l’alcaldessa és la 

coordinadora de les polítiques d’igualtat del Consell Comarcal, per tant són 
temàtiques molt cuidades i que es treballen. 

• Col·lectius emergents: hi ha dos col·lectius molt potents com són el feminista i el de 
LGTBIQ+ amb lluites compartides en matèria d’igualtat que estan impulsant moltes 
xarrades i accions de sensibilització con els punts liles, pintades de pas de vianants, 
etc. 

• Nexe com a suport a col·lectius emergents: es dona tot el suport i l’acompanyament 
per grups de joves que es volen associar o formar-se com a col·lectiu. 
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• Al poble no hi ha segregació entre grups, no hi ha conflicte ni intolerància. És un poble 
on es coneix tothom i van plegats. 

• Nexe com a espai integrador: hi ha diferents col·lectius que conviuen, els esportistes, 
els “grafiteros”, LGTBIQ+, feministes... Els usuaris del Nexe són diversos però 
conviuen. El propi equipament en el seu moment va rebre l’assessorament perquè els 
espais fossin plenament inclusius (lavabos mixtes, etc.). 

 

5. ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES 
 

Hi ha oferta d’esport federat (clubs esportius) al municipi? Hi ha espais suficients  per a la 
pràctica esportiva lliure? (workout/cal·listènia, pistes esportives a l’aire lliure, skatepark, etc.) 
En quin estat es troben? Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a 
Sant Fruitós? Creus que la gent jove de Sant Fruitós té conductes de risc amb les relacions 
sexuals?... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Consum de tabac i alcohol en joves: és un tema força detectat en relació a l’augment 

del consum de tabac i alcohol i la mitjana d’edat cada vegada baixa més. 
• “Botellons”: amb el toc de queda fruit de la pandèmia sociosanitària, aquests han 

disminuït però era freqüent trobar-ne en zones fosques i amb poca llum, al bosquet, 
darrera del pavelló, etc. 

• Detecció d’addicció a les pantalles: cada vegada més ens troben amb situacions 
relacionades amb l’addicció de pantalles. Cal tenir en compte que al poble hi ha wifi 
gratuït i això no sempre ajuda. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Entitats esportives: Sant Fruitós té força presencia a nivell d’entitats esportives com 

el futbol, el bàsquet i el vòlei. 
• Workout i hàbits saludables: en els últims temps hi ha una alta presencia de joves que 

practiquen esport (cal·listènia) i fomenten els hàbits saludables. 
• Des del PICDES es fomenten tallers per sensibilitzar sobre les addiccions a les 

pantalles, sobre sexualitat, consum... 
• Existeix el Pla de prevenció de la violència sexual en l’oci nocturn a nivell de la 

comarca. 
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6. PARTICIPACIÓ I PERTINENÇA. 
 

La gent jove de Sant Fruitós té espais per implicar-se amb els projectes que els interessa? La 
gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del poble? Creus que la gent jove té 
sentiment de pertinença amb el poble?... 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Col·lectius identificats: els col·lectius estan clarament identificats, alguns estan més 

consolidats i constituïts i d’altres en una fase més emergent. Però hi ha moviment 
associatiu en el poble, els col·lectius estan vius. També d’altres que ja no estan actius 
com els SantFree Joves que eren els que organitzaven les festes al poble però que no 
acaben de tenir relleu. 

• Consell de Joves de Sant Fruitós: hi ha la voluntat de crear el consell perquè els i les 
joves organitzin les festes al municipi, propostes relacionades amb la cultura 
municipal del poble, les calçotades... 

• L’esport com element de pertinença: en molts casos el futbol i altres esports generen 
la pertinença al municipi. 

• El Nexe com a punt de referencia: els i les joves senten seu aquest espai i els seus 
recursos. 
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ENTREVISTA EN PROFUNDITAT A UNA JOVE DEL COL·LECTIU 
FEMINISTA LA VEU 
 

PREGUNTES INICIALS: (ESCALFAMENT) 
 

-Edat: 19 
-Estudis/professió: Antropologia Social UAB – mestre d’anglès i vetlladora a un centre 
educatiu de primària. 
-Vinculació amb el poble: Mijac – Agrupament escolta (CAU de Sant Fruitós) – Col·lectiu 
Feminista - Pastorets 
 

1. OCI I CULTURA  
 

La gent jove pot sortir de festa al municipi? A on van de festa? En quins espais, equipaments i 
espais públics es reuneix la gent jove? Quines iniciatives musicals i artístiques de la gent jove 
del poble coneixes? Creus que Sant Fruitós és una ciutat dormitori per a la gent jove? 
(proximitat amb Manresa)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Manca d’oferta d’oci: l’oferta privada d’oci a Sant Fruitós és molt baixa, els bars 

tanquen a prop de les 20h, circumstància que genera que en moltes ocasions els i les 
joves de Sant Fruitós busquin alternatives a l’espai públic i als parcs. Hi ha una 
demanda clar d’ampliar el ventall d’oci privat a Sant Fruitós. 

• Estigmatització: fruit de la manca d’alternatives d’oci jove, els propis joves es veuen 
amb la situació de fer trobades a parcs o espai públics per prendre una cervesa tot i 
les connotacions negatives que aquest fet pot tenir per la resta de la població. 

• Desplaçament per gaudir de l’oci: sol ser recurrent desplaçar-se a Manresa per 
gaudir de l’oci i la cultura per part dels i les joves. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Bona acollida de les Festes Populars: la Festa Major i la Setmana Jove es posa en 

valor per l’impuls de la participació en la codecisió de la seva organització. En el cas de 
la Festa Major s’ha innovat en els últims anys i es fa seguiment per incorporar millores 
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com és el cas de les barraques i les carpes. En el cas de la Setmana Jove es fa partícip 
als i les joves i entitats per escollir els grups musicals que han d’actuar.  

• Entitats amb potencialitat: hi ha organitzacions com és l’Agrupament Escolta de 
recent creació que està generant noves dinàmiques per incorporar jovent i on 
actualment tenen llista d’espera. S’ha fet molta crida i sensibilització des de l’entitat 
per donar-la a conèixer. 

• Comprensió per part de la policia local: en els casos on els i les joves fan servir l’espai 
públic de manera més intensa, es rep una certa comprensió per part de la policia local 
pel fet de no disposar d’altres alternatives pels i les joves. 

 

2. FORMACIÓ I FEINA 
 

Com valores l’oferta educativa i ocupacional a Sant Fruitós?  Creus que a Sant Fruitós hi fan 
falta més Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior? Coneixes algun recurs d’orientació 
acadèmica o formativa al poble? La gent jove de Sant Fruitós pot treballar al municipi? Quins 
tipus de feines opta la gent jove? (precarietat). Coneixes els recursos municipals d’orientació 
laboral i per a la recerca d’una feina?... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Baixa oferta formativa: l’oferta no és molt àmplia, en cas de voler una formació més 

especialitzada cal traslladar-se a altres poblacions com Manresa o Barcelona. 
• Baixa oferta laboral: existeix poca oferta laboral a Sant Fruitós, la gran majoria de 

persones tenen la seva vida laboral fora del municipi. A Sant Fruitós l’oferta està molt 
relacionada amb el sector de serveis i en concret a l’alimentació. D’altres sectors és 
molt difícil poder trobar feina. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Recurs Nexe: té una alta valoració perquè es reconeix com l’espai on pots rebre 

assessorament de l’oferta formativa. La connexió del recurs Nexe amb l’Institut és 
altament valorat. 

• Noves metodologies educatives: es percep que en els centres de primària s’estan 
incorporant metodologies innovadores, com és el cas de l’escola Monsenyor Gibert. 
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3. HABITATGE 
 

La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies? La gent jove del poble ha de 
marxar del poble per trobar habitatges assequibles? Quines fórmules busca la gent jove per 
poder emancipar-se de les seves famílies? (compartir pis/casa, cases de familiars, etc.)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Desplaçament dels i les joves a altres nuclis urbans: hi ha una alta tendència a que 

els i les joves marxin a viure fora del municipi, especialment cap a Manresa. 
• Preus d’habitatge poc assequible: hi ha més oferta d’habitatge de compra que no pas 

de lloguer i els preus són poc assequibles per la gent jove. Complementàriament, hi 
ha més oferta de casa que no pas de pis, amb el cost econòmic que això comporta en 
un primer pas d’emancipació. 

• Municipi dormitori: dona la sensació que Sant Fruitós respon a l’exemple de municipi 
dormitori, una de les principals variables és la baixa oferta laboral, que implica que 
moltes famílies tinguin la seva vida laboral fora del municipi. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Compartir habitatge: una de les principals vies d’emancipació dels i les joves del 

municipi, és compartir l’habitatge amb amics o companys, tot i que sol ser fora del 
municipi. 

•  

4. IGUALTAT I DIVERSITAT 
 

Les relacions entre nois i noies són respectuoses? Creus que les actituds masclistes estan 
esteses entre la gent jove? Has detectat situacions de violència entre adolescents. En els grups 
de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? O els i les joves s’agrupen segons els seus llocs 
d’origen?.... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Diferencies en la mirada feminista intergeneracional: les accions impulsades des del 

col·lectiu feminista són rebudes amb major o menor acollida per les dones més grans 
depenent de la temàtica que es treballa.  
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• Incorporació de nous col·lectius de diferents orígens: hi ha una certa dificultat 
d’incorporar nous col·lectius a les dinàmiques del municipi o al propi teixit associatiu. 
Com per exemple en el CAU. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Entitats que treballen per la igualtat: existeix el col·lectiu feminista que està 

impulsant accions de sensibilització i de formació en feminisme i alhora visualitzant 
l’estratègia queer i donant suport al creixement d’altres entitats LGTBIQ+ al municipi. 

• Suport de les joves al col·lectiu feminista: existeix una molt bona acollida per part de 
les noies joves a les iniciatives que s’impulsen des del col·lectiu feminista. 

• Grups homogenis en el territori: es detecta que tot i els diversos orígens dels i les 
joves aquest conviuen bé al municipi, però si que es detecta que quan surten per 
Manresa obren més el cercle amb les persones del seu origen que no pas al poble. Al 
poble són tots una pinya. 

 

5. ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES 
 

Hi ha oferta d’esport federat (clubs esportius) al municipi? Hi ha espais suficients  per a la 
pràctica esportiva lliure? (workout/cal·listènia, pistes esportives a l’aire lliure, skatepark, etc.) 
En quin estat es troben? Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a 
Sant Fruitós? Creus que la gent jove de Sant Fruitós té conductes de risc amb les relacions 
sexuals?... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Poca varietat de disciplines esportives: actualment les disciplines esportives que es 

poden practicar a Sant Fruitós són bàsquet, futbol i vòlei. La pràctica d’altres 
disciplines implica desplaçar-se a altes municipis, com per exemple fer dansa, que en 
el seu moment disposaven d’una escola al municipi que malauradament va deixar 
d’existir. 

• Normalització del jovent fumant: hi ha la sensació que s’ha normalitzant el consum 
de tabac en la gent jove del municipi. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Nova entitat de dansa: l’esbart Riu d’Or de nova creació és una nova entitat que pot 

potenciar la dansa al municipi. 
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• Esport femení: tot i la poca varietat, existeixen equips femenins sobretot en les 
disciplines de bàsquet i vòlei. 

• Sensibilització en hàbits saludables: és des del recurs Nexe on s’impulsa la 
sensibilització a través de xerrades i tallers en hàbits saludables. 

 

6. PARTICIPACIÓ I PERTINENÇA. 
 

La gent jove de Sant Fruitós té espais per implicar-se amb els projectes que els interessa? La 
gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del poble? Creus que la gent jove té 
sentiment de pertinença amb el poble?... 
Necessitats/problemàtiques  
• Poca implicació jove: en termes generals es comptabilitza un màxim de 20 joves que 

estiguin implicats en les dinàmiques associatives del municipi. 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Alta implicació intergeneracional per la cavalcada de Reis: aquesta activitat 

aglutinadora té molt bona acollida i és un tret distintiu per la seva llarga trajectòria i 
per l’alta i diversificada implicació de tot el municipi. És una activitat que es posa en 
valor i que genera pertinença al municipi. 
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ENTREVISTA EN PROFUNDITAT AL TÈCNIC DE CULTURA 
 

PREGUNTES INICIALS: (ESCALFAMENT) 
 

-Estudis/professió: Tècnic de Cultura de Sant Fruitós 
-Vinculació amb el poble: hi treballa 
 

1. OCI I CULTURA  
 

La gent jove pot sortir de festa al municipi? A on van de festa? En quins espais, equipaments i 
espais públics es reuneix la gent jove? Quines iniciatives musicals i artístiques de la gent jove 
del poble coneixes? Creus que Sant Fruitós és una ciutat dormitori per a la gent jove? 
(proximitat amb Manresa)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Oci alternatiu relacionat amb el consum: hi ha un escenari que cada vegada és més 

present i amb el que no es pot competir com és el “botellón”. Per moltes alternatives 
que es puguin oferir, el “botellón” és el principal format de molts joves per gaudir de 
l’oci. No es pot negar la participació a altres activitats que s’han pogut oferir durant la 
Festa Major però la principal sens dubte ha estat el “botellón”. Però es considera que 
és una problemàtica que és coincident a la resta de municipis del voltant. Una altra 
activitat que agrada molt al jovent és el Corretasques, però és una iniciativa molt 
lligada al consum i que no organitza l’Ajuntament. 

 
• Dependència de l’Ajuntament en l’organització d’oci i cultural: hi ha la sensació que 

el gran impulsor dels esdeveniments és l’Ajuntament. Caldria, però, una implicació 
més gran per part dels i les joves per implicar-se en els programes de Festa sense que 
aquests passessin sempre pel consum. Tenen un rol més passiu que actiu. 

 
• Teatre infravalorat: és un bon equipament però que no se li acaba de treure partit. 

Tampoc acaba de tenir una programació molt adreçada als i les joves, però les poques 
iniciatives que s’han fet en aquesta línia no han acabat de tenir una bona acollida. 

Potencialitats/oportunitats 
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• Bona dotació d’equipaments per joves: hi ha bons equipaments i serveis a nivell de 
cultura i oci pel jovent. Posant en valor el nou equipament del Nexe de recent 
projecció, tot i que per temes de COVID ha tingut una apertura molt parcial, però que 
té una gran potencialitat i un bon equip al darrera per desenvolupar un programa 
d’interès pels i les joves. L’equipament necessita més rodatge i el seu impacte serà 
més visible a mesura que disminueixin les restriccions i els i les joves també estiguin 
vacunats. 

• La proposta cultural i d’oci de Manresa: sent la capital de comarca és normal que hi 
hagi propostes molt temptadores, però no s’ha de viure com un problema, és més un 
complement a tenir en compte. 

• Discoteques als polígons: cal posar en valor que el municipi també disposa de 
discoteques.  

• Participació dels i les joves: a través de la vehiculació amb el Nexe els i les joves han 
pogut participar en l’organització d’alguns dels esdeveniments programats en les 
festes majors. També en la programació de l’Estiu Jove, el Nexe ha generat un vincle i 
fomenta la col·laboració i la coorganització amb alguns grups de joves. Hi ha alguns 
esdeveniments on si es considera que els i les joves s’impliquen i es fan seva la festa, 
com per exemples la festa de l’Arròs. 

• Nous col·lectius: han aparegut en els darrers anys col·lectius força implicats, com el 
feminista amb una alta predisposició a la participació i col·laboració. 

• Referents positius d’altres generacions: es recorda que ja fa uns anys hi havia un 
col·lectiu de joves molt implicat que organitzaven un programa de ràdio i que, alhora, 
durant uns quants anys van prendre el lideratge en l’organització de la Festa Major 
d’Estiu juntament amb l’Ajuntament. 
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ENTREVISTA EN PROFUNDITAT A LA TÈCNICA DEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES 
 

PREGUNTES INICIALS: (ESCALFAMENT) 
 

-Estudis/professió: Tècnica al Consell comarcal del Bages. 
-Vinculació amb el poble: Anterior  tècnica PIJ al municipi per un període de 14 anys.  
 

1. OCI I CULTURA  
 

La gent jove pot sortir de festa al municipi? A on van de festa? En quins espais, equipaments i 
espais públics es reuneix la gent jove? Quines iniciatives musicals i artístiques de la gent jove 
del poble coneixes? Creus que Sant Fruitós és una ciutat dormitori per a la gent jove? 
(proximitat amb Manresa)... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Dormitori de Manresa: a nivell d’oci i cultura, Sant Fruitós és el dormitori de Manresa. 
• Manca d’equipaments culturals: el teatre no és dels millors que hi ha a la comarca i 

es fa una programació molt petita. 
• Oci dispers: no hi ha tradició d’un bar nocturn en el nucli del municipi, l’oci està molt 

dispers, a les afores o al polígon. 
• Festes alternatives que generen estereotips: el jovent fomenta altres maneres d’oci 

per manca d’oferta, com fer festes a cases o al bosquet. Això genera prejudicis i 
estereotips. 

• Manca de sensibilitat per part de les persones adultes: manca de consciència pels 
col·lectius de persones adultes que no tenen en consideració la manca d’oci pels i les 
joves i carreguen desmesuradament per algunes de les accions alternatives que el 
jovent impulsa amb comentaris com que els i les joves molesten o embruten. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Impuls del Platea Jove: molt similar al que ja existeix a Manresa i que fan les 

presentacions del teatre. Tot i que ara per la pandèmia ha quedat força aturat, tenien 
la voluntat de fer xarxa per sumar més joves. 
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• Impuls de cultura i art made in Sant Fruitós: on hi ha un enfoc més de generar qualitat 
i fomentar artistes del municipi com la Clara Oliveres, que és artista i músic, i en Kevin, 
que també va fer un LP. L’organització de macroconcerts amb grups locals i de 
comarca. 

 

2. FORMACIÓ I FEINA 
 

Com valores l’oferta educativa i ocupacional a Sant Fruitós?  Creus que a Sant Fruitós hi fan 
falta més Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior? Coneixes algun recurs d’orientació 
acadèmica o formativa al poble? La gent jove de Sant Fruitós pot treballar al municipi? Quins 
tipus de feines opta la gent jove? (precarietat). Coneixes els recursos municipals d’orientació 
laboral i per a la recerca d’una feina?... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Solvència econòmica i estudis: hi ha una clara relació entre la solvència econòmica 

de la família i la possibilitat de poder fer diferents estudis. I és una bretxa de la qual 
no se’n parla gaire i que s’hauria de visibilitzar molt més. Si la família té possibilitats 
directament fan demanda a La Joviat. 

• Crisi laboral afectada pel COVID: aquelles feines més temporals o precàries que en 
un moment puntual feien els i les joves, ara, fruit de la crisis provocada per la 
pandèmia sociosanitària, aquestes feines han passat a ser desenvolupades per caps 
de família que s’han quedat sense feina. Els canguratges, que eren altre font 
d’ocupació pels i les  joves, també s’han vist altament reduïts per la pandèmia. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Bones referències dels centres educatius: es considera que hi ha centres educatius 

amb molt bones referències i que el batxillerat amb modalitat francesa és un reclam, 
fins i tot per altres municipis. També hi ha oferta de grau superior. A nivell de comarca, 
però, si que hi ha un bon ventall de cicles formatius. 

 

3. HABITATGE 
 

La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies? La gent jove del poble ha de 
marxar del poble per trobar habitatges assequibles? Quines fórmules busca la gent jove per 
poder emancipar-se de les seves famílies? (compartir pis/casa, cases de familiars, etc.)... 
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Necessitats/problemàtiques  
• Hi ha molt poca oferta de lloguer i els preus són excessivament alts. 
• La tendència dels i les joves és marxar de Sant Fruitós i tornar quan es vulguin establir 

en el moment de formar una família.  
 

4. IGUALTAT I DIVERSITAT 
 

Les relacions entre nois i noies són respectuoses? Creus que les actituds masclistes estan 
esteses entre la gent jove? Has detectat situacions de violència entre adolescents. En els grups 
de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? O els i les joves s’agrupen segons els seus llocs 
d’origen?.... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Segregació per estatus socioeconòmic: no hi ha gaire segregació en comparació a 

altres municipis de la comarca, però sí que hi ha una tendència depenent del barri on 
visquis relacionat amb la situació socioeconòmica.  

• Grups masclistes: sí que hi ha detectat grups de “machirulos” que aquesta tendència 
ja ve de família i que fan un ús poc adequat dels espais. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Impuls de polítiques d’Igualtat per part de l’Ajuntament: l’alcaldessa de Sant Fruitós 

també es consellera LGTBIQ+ i en aquest sentit s’estan visualitzant moltes 
estratègies en aquesta línia. 

• Col·lectius emergents: cal posar en valor la tasca de visualització que estan fent el 
col·lectiu feminista i el col·lectiu LGTBIQ+. 

• Referents positius transgènere i feministes que participen activament: referents 
pels i les joves i adolescents amb un paper constructiu i col·laboratiu amb 
l’administració. 

 

5. ESPORTS I HÀBITS SALUDABLES 
 

Hi ha oferta d’esport federat (clubs esportius) al municipi? Hi ha espais suficients  per a la 
pràctica esportiva lliure? (workout/cal·listènia, pistes esportives a l’aire lliure, skatepark, etc.) 
En quin estat es troben? Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a 
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Sant Fruitós? Creus que la gent jove de Sant Fruitós té conductes de risc amb les relacions 
sexuals?... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• No té dades per conèixer si el consum en els i les joves ha augmentat, però amb el 

COVID possiblement la tendència als i les joves es que hagi pujat. 
 
Potencialitats/oportunitats 
• Promoció de l’esport: hi ha un gran volum de joves amb pràctiques esportives: futbol, 

bàsquet, vòlei... que promouen el culte al cos i a la salut. 
 

6. PARTICIPACIÓ I PERTINENÇA. 
 

La gent jove de Sant Fruitós té espais per implicar-se amb els projectes que els interessa? La 
gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del poble? Creus que la gent jove té 
sentiment de pertinença amb el poble?... 
 
Necessitats/problemàtiques  
• Desaparició del Mijac: aquesta entitat de lleure va desaparèixer per manca de relleu 

generacional. 
• Dependència de l’administració per implicar-se: existeix una tendència de joves que 

posen el pes a l’Ajuntament perquè organitzi la festa major en comptes de ser els i les 
joves els que impulsin l’organització. Els i les joves volen festes alternatives però 
organitzades i pagades per l’Ajuntament. 

 
Potencialitats/oportunitats 
• Nova entitat del lleure: després de la desaparició del Mijac, l’Ajuntament des del servei 

d’educació en el lleure va incentivar diferents accions i actualment s’ha constituït el 
CAU com a relleu de l’oci en el lleure. 

 
UE EN ALGUNES OCASIONS ALGUNS ENTREVISTATS NO SABIEN O NO VOLIEN 
CONTESTAR.  
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ANNEX 2: TALLER PARTICIPATIU AMB PERSONAL 

TÈCNIC MUNICIPAL 
 
Acta resum del taller participatiu amb el personal tècnic municipal:  
 
DATA, LLOC I DURADA 
 
Data: 30/04/2021 
Lloc: Plataforma Zoom 
Inici: 12h 
Finalització: h 
 
PARTICIPANTS 
 

REFERENT 
Tècnic Auxiliar de Joventut 
Tècnica d’Esports i Ensenyament 
Tècnica Biblioteca Municipal 
Caporal- Cap de la Policia Local   
Insertora Laboral 
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
Educadora Social  
Referent d’Ocupació Juvenil del Bages 
Educador Social  
Treballadora Social 
FACILITADORS SESSIÓ 
Quòrum Consultors 

 
ASSUMPTES A TRACTAR 
 
Des del departament de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós s’està impulsant la 
redacció del nou Pla Local de Joventut. Actualment, i dins del procés de participació ens 
trobem en la fase de diagnosi, on s’està treballant en l’anàlisi de la realitat juvenil i de les 
polítiques de joventut. 
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En aquesta línia, i dins del marc d’una comissió tècnica de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
del Bages, es presenta una dinàmica per abordar diferents temàtiques en l’àmbit de 
Joventut que permetran definir els objectius estratègics del futur Pla Local de Joventut. 
La dinàmica consisteix en abordar a través d’un DAFO diferents temàtiques que 
incideixen en les polítiques de joventut. 
 

DINÀMICA DE TREBALL 
 

• Presentem el Pla de treball establert en el procés de participació per la redacció 
del futur Pla Local de Joventut. 

• Informem de la fase de la diagnosi i les accions associades. 
• Iniciem un espai de reflexió col·lectiva on, a través d’una pissarra col·laborativa, 

demanem als participants de la comissió que identifiquin, d’una banda, les 
necessitats, problemàtiques, debilitats i amenaces, i d’altra banda, les 
potencialitats, oportunitats, reptes i fortaleses atenent als següents blocs: 

o Oci i cultura 
o Formació feina i habitatge 
o Igualtat i diversitat 
o Esports, hàbits i consum 
o Participació i pertinença 

• Després de recollir les aportacions dels participants en post-it, compartim la 
pantalla i obrim un torn de paraules per generar debat i enriquir les aportacions 
presentades. 

 
APORTACIONS RECOLLIDES 
 

Bloc 1 Oci i Cultura 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

Manca d’oferta d’oci per al jovent que implica conseqüentment 
desplaçar-se a Manresa. 
Per evitar duplicitats d’actuacions i aprofitar recursos en matèria 
d’oci seria important la coordinació entre els serveis. 
Hi ha adolescents que per provinença cultural d’origen (nouvinguts 
recents) els costa o no senten la necessitat de participar en 
activitats que en principi se’ls adrecen com a col·lectiu juvenil. A 
vegades cal un acompanyament més personalitzat que podem 
oferir els educadors socials o serveis que representem. En el meu 
cas l'espai socioeducatiu  municipal CAL CLIC. 
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Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

Existeixen espais adequats a les necessitats dels i les joves. 
L’equipament Nexe és una fortalesa. 
Hi ha un bon seguiment i coordinació entre els agents. 

 
Bloc 2 Formació, feina i habitatge 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

Dificultat d’accés a l’habitatge per l’alt cost del lloguer. 
Dificultats d’inserció laboral per manca d’experiència i manca de 
formació. 
Accés al mercat laboral – polígons disseminats, dificultats de 
mobilitat en cas de no disposar de transport  propi. 
Manca de formalització del treball en xarxa en  l’àmbit de joventut. 
Abandonament escolar prematur. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 
 

Referent d’ocupació de garantia juvenil del Bages. 
Programes de Garantia Juvenil (Formació – Orientació – Inserció 
laboral – Orientació) 
Servei Local d’Ocupació (SLO) amb accés a la borsa de treball 
municipal, accés a programes formatius i Tallers Ocupa’t. 
Bona coordinació entre Instituts, EAP i la ROJ per casos. 
Treball en xarxa ROJ, SLO, Joventut i Serveis Socials. 

 
Bloc 3 Igualtat i Diversitat 
Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

Potenciació d’estereotips masclistes a través de les xarxes socials. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

Augment de la sensibilització i programació relacionada amb la 
diversitat. 
Col·lectiu feminista i col·lectiu LGTBIQ+ actius i vinculats al Nexe 
Espai Jove. 

 
Bloc 4 Esports, hàbits i consum 
Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

Addicció a les pantalles post pandèmia. 
Poca pràctica esportiva femenina en relació a la masculina. 
Preocupació per abandonament de la pràctica esportiva. 
Augment del consum de tabac i alcohol, tant en joves com en adults. 

Potencialitats Beques per activitats esportives. 
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Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

Col·lectiu de joves cal·listènia (culte al cos). 

 
Bloc 5 Participació i pertinença 
Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

Molt difícil treballar la participació en temps de pandèmia. 
Manca d’interès o compromís de les joves a activitats i tallers que 
es programen , no s’inscriuen i a vegades s’han de suspendre. 
Agreujament dificultats relacionals interfamiliars post pandèmia. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

Identificació amb el color verd per l’esport. 
Coordinació amb agents de la xarxa (entitats, actors socials) com a 
agents de suport dels i les joves. 
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ANNEX 3: TALLER PARTICIPATIU AMB JOVES 
 
Acta resum del taller participatiu amb els i les joves:  
 
DATA, LLOC I DURADA 
 
Data: 18/06/2021 
Lloc: Nexe Sant Fruitós 
Inici: 17h i 19h 
Finalització: 20:10h 
 
PARTICIPANTS 
 

FACILITADORS SESSIÓ 
Quòrum Consultors 

 
ASSUMPTES A TRACTAR 
 
Des del departament de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós s’està impulsant la 
redacció del nou Pla Local de Joventut. Actualment i dins del procés de participació ens 
trobem en la fase de diagnosi, on s’està treballant en l’anàlisi de la realitat juvenil i de les 
polítiques de joventut. 
 
Des de l’Espai del Nexe es convida a joves, tant a títol individual com a representats 
d’entitats, per treballar en dues sessions diferenciades. La realitat, però, va fluir d’una 
altra manera i va ser un espai comú on s’anaven incorporant joves de manera orgànica i 
anaven participant en la dinàmica i el debat d’una manera molt natural. 
 
La dinàmica consisteix en abordar a través d’un DAFO diferents temàtiques que 
incideixen en la realitat de les polítiques de joventut. 
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DINÀMICA DE TREBALL 
 

• Fem una primera introducció al Pla Local de Joventut. 
• Donem a conèixer la dinàmica de la sessió: 

o Iniciem un espai de reflexió col·lectiva, on a través de la pregunta “Quins 
temes et preocupen o quines dificultats consideres que actualment tenen 
els i les joves en relació a...? 

▪ Oci i cultura 
▪ Formació i feina 
▪ Habitatge 
▪ Igualtat i diversitat 
▪ Esports, hàbits i consum 
▪ Participació i pertinença 

Amb aquesta informació volem recollir quines són les problemàtiques i les 
dificultats que es troben els i les joves en el seu dia a dia. 

o Complementàriament, seguim treballant amb els mateixos blocs temàtics 
però debatent en quins aspectes funcionen i quines propostes tenim de 
millora des de la visió dels i les joves. 

 
APORTACIONS RECOLLIDES 
 

Bloc 1 Oci i Cultura 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• L’oci està molt lligat al consum. 
• Hi ha molt poca oferta d’oci al municipi. 
• Els bars majoritàriament tanquen molt aviat. 
• No existeix el concepte de bar musical o bar de nit per anar 

prendre una copa. 
• Per diversificar l’oci la tendència és marxar cap a Manresa. 
• El transport públic finalitza a les 22h, per tant, hi ha una alta 

dependència del cotxe i de les persones que condueixen a part 
d’implicar a la família que et porti o et vinguin a recollir. 

• Discoteques amb un ambient molt sectoritzat pel que fa a l’estil 
de música de vestimenta o perfil concret de persones, hi ha 
poca diversitat. 

• La pandèmia ha incidit negativament en l’oci per l’obligatorietat 
de dur mascareta, per mantenir la distància de seguretat i per 
no poder ballar en els bars o discoteques. 
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Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• El Nexe és un espai de trobada identificat per gran part de joves 
del municipi. 

• Hi ha un gran nombre d’esdeveniments culturals organitzats al 
municipi que tenen un alt potencial pels i les joves com per 
exemple: la Festa Major, la festa de l’arròs, la rua de 
Carnestoltes, l’Estiu Jove, etc... 

• Donat que no hi ha gaire oci privat al municipi es veu com una 
oportunitat d’emprenedoria, doncs els i les joves consideren 
que si s’obrís un bar musical al poble aquest tindria èxit. 

 

Bloc 2 Formació, feina  

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Hi ha poca oferta formativa a nivell de cicles formatius que 
implica que els i les joves hagin de marxar fora. 

• En alguns casos hi ha la sensació que si no tens el batxillerat, 
“no ets ningú”, ja no serveixes. 

• És bastant complicat pels i les joves compaginar estudis amb 
feina. 

• Es requereix experiència per optar a qualsevol feina, però si no 
et donen l’oportunitat mai tindràs experiència. 

• No hi ha feina al municipi en relació a sectors com el químic o 
de medi ambient. 

• Si no tens carnet de conduir tens moltes limitacions per tenir 
feina al municipi, doncs molts llocs de treball estan als polígons. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• La biblioteca és un bon espai per fomentar la formació. 
• El Nexe és un bon espai per fomentar formació no reglada com 

és el cas manipulació d’aliments, carretoners, etc., tot i que 
caldria ampliar el focus com per exemple al monitoratge de 
lleure amb infants. Per exemple el casal d’estiu Vitamina, sol 
donar feina a joves del poble. 

• El Club de la Feina i l’Oficina de Recuperació Econòmica són dos 
serveis que poden tenir molt potencial en el municipi a l’hora de 
fer recerca de feina. 

 

Bloc 3 Habitatge 
Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Emancipació tardana, hi ha molt pocs casos de joves que es 
puguin emancipar a Sant Fruitós.  

• La compra i lloguer a Sant Fruitós són molt cares. 
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• Els i les joves comparteixen en el marc del debat que existeixin 
famílies o joves que okupin alguns dels habitatges deshabitats 
al municipi. 

• En molts casos el primer pas es compartir habitatge o buscar 
pis a Manresa. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Les xarxes familiars o d’amics serveixen com a primera font de 
coneixement per entendre els sistema de lloguer o de compra 
d’un habitatge. 

• Els i les joves demanen disposar de més informació o formació 
sobre el món del lloguer, sobre les males praxis per evitar 
l’abús, per conèixer com funcionen les clàusules, les factures, 
etc. 

• Ser més coneixedors sobre els drets dels consumidors. 
 

Bloc 4 Igualtat i Diversitat 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Els i les joves reconeixen que hi ha una alta tendència de casos 
de bullying i assetjament als centres educatius i que aquests no 
saben com gestionar-ho, no estan preparats i tenen dificultats 
per enfocar i per tractar els casos. Els centres només actuen 
per fer una neteja d’imatge. 

• Hi ha un ampli debat sobre les conseqüències que tenen els i 
les joves que pateixen assetjament escolar, com incideix en la 
seva autoestima. També sobre el paper de l’assetjador, sobre 
la manipulació i com molts joves que observen no poden o no 
tenen eines per gestionar-ho donat que la tendència és no 
buscar-se problemes. 

• Molts joves comenten que no sempre troben confiança en els 
seus àmbits familiars per parlar de les seves tendències o 
pràctiques sexuals. 

• Preocupa la tendència generalitzada de sexualitzar a les dones. 
• Hi ha un reconeixement per part de molts dels i les joves que 

participen en dir que a Sant Fruitós en general són uns mal 
parlats. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Seria interessant que en els centres educatius poguessin 
disposar d’equips de psicòlegs especialitzats per treballar el 
bullying i qualsevol tipus d’assetjament. 
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• Treballar amb referents positius, els i les joves consideren que 
poder escoltar vivències reals de persones sobre diferents 
temàtiques ajuda molt més que segons quins tallers. 

• Tenir espais de debat i de converses guiats per facilitadors 
genera climes de confiança per abordar moltes temàtiques. 

• Les etiquetes ajuden a visualitzar les diferents tendències. Per 
tant, no tots els i les joves ho veuen malament doncs facilita 
avançar i sensibilitzar. 

• La diversitat no és cap problema a Sant Fruitós, és més, es veu 
com a positiva. 

 

Bloc 5 Esports, hàbits i consum 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Hi ha certes mancances d’espais per fer alguns esports com 
pista de bàsquet o de vòlei i cal millorar la gespa dels camps de 
futbol. 

• Hi ha certs espais com les barres on es pot fer esport però són 
espais massa masculinitzats i no fomenta la participació de les 
noies perquè no és un ambient agradable. 

• Beure alcohol i fumar està massa normalitzat entre els i les 
joves, el consum és cada vegada més aviat i està associat a 
sortir o a quedar. 

• Els i les joves també ens comenten que el consum d’alcohol o 
de tabac el viuen diàriament a casa seva. 

• Hi ha joves que consumeixen porros a diari. Entre els i les  joves 
que van participar els porros és la droga que més es consumeix, 
en concret la marihuana. 

• Cada vegada més es troben amb nois i noies molt joves amb 
situacions de coma etílic per alt consum d’alcohol els caps de 
setmana. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Hi ha equips de vòlei i de bàsquet femení i des de fa poc equip 
de patinatge. 

• Cada vegada més augmenta el running, anar en bicicleta o les 
passejades de joves. Per tant, es veu amb molt bons ulls 
potenciar rutes per la pràctica esportiva a la natura. 

• Els tallers sobre consums de drogues haurien de ser en clau 
positiva, informant des del coneixement i per ajudar a prendre 
decisions amb autonomia. 
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• Cada vegada hi ha més referents en positiu al municipi i aquest 
és un aspecte a valorar. 

 

Bloc 6 Participació i pertinença 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Durant la pandèmia hi hagut un descens molt alt de participació 
en gairebé tot. 

• Han desaparegut algunes entitats com és el cas de la de teatre. 
• Rivalitat amb Navarcles, però es viu des d’una perspectiva molt 

de pertinença a Sant Fruitós. 
• Necessitat de relleu en alguns esdeveniments que 

organitzaven els i les joves de Sant Fruitós. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Hi ha un alt teixit associatiu o col·lectiu de joves en actiu i divers 
a Sant Fruitós com el CAU, el col·lectiu LGTBIQ+, el col·lectiu de 
feministes, els skaters, els de cal·listènia, els grafiteros, els 
runners, els raperos, els del casal de joves, etc. 

• Hi ha interès en participar i generar iniciatives, també hi ha 
voluntat de promoure l’autogestió d’activitats i esdeveniments 
al municipi. En el propi debat del procés sorgeix la idea de poder 
autogestionar un espai de cinema, uns dels reclams d’oci que 
també hi ha al municipi. 

• En relació a la comunicació amb els joves es proposa gestionar 
llistes de distribució o difusió per temàtiques. 

• L’Instagram del Nexe funciona molt bé. 
• El color verd, l’himne i el futbol generen molta pertinença al 

municipi. 
• L’entorn natural i el patrimoni cultural com el Monestir de Sant 

Benet són un orgull pel poble. 
• El Nexe també és un espai de trobada i de pertinença pels i les 

joves. 
• La Festa Major amb les carpes, la festa de l’arròs, el 

corretasques, el Carnestoltes, el Dj Arzzet són actes festius 
molt valorats pels i les joves de Sant Fruitós. 
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ANNEX 4: TROBADA JOVE ESCAPE ROOM 
 
Resum de la trobada jove escape room:  
 
DATA, LLOC I DURADA 
 
Data: 05/07/2021 
Lloc: Plaça de l’Església 
Inici: 16:30h  
Finalització: 19:15h 
 
PARTICIPANTS 
 
En aquest espai hem pogut entrevistar a un total de 15 participants entre 15 i 35 anys, 
on 9 eren nois i les 6 restants eren noies. 
 

ASSUMPTES A TRACTAR 
 
Des del departament de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós s’està impulsant la 
redacció del nou Pla Local de Joventut. Actualment i dins del procés de participació ens 
trobem en la fase de diagnosi, on s’està treballant en l’anàlisi de la realitat juvenil i de les 
polítiques de joventut. 
 
En el marc de les Festes Majors es va organitzar un Escape Room pel poble adreçat als i 
les joves de Sant Fruitós. Aprofitant que era un espai festiu i on es podien agrupar joves 
de diferents edats vam optar per fer una dinàmica i mentre els i les joves esperaven el 
seu torn per fer la sessió de Escape Room els facilitadors  s’adreçaven fent una bateria 
de preguntes. 
 
La dinàmica que es va establir consistia en demanar reptes i problemàtiques sobre 
diferents temàtiques que s’estaven treballant en la diagnosi en relació a: 

• Oci i cultura 
• Formació i feina 
• Habitatge 
• Igualtat i diversitat 
• Esports, hàbits i consum 
• Participació i pertinença 
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Complementàriament, i partint dels mateixos blocs temàtics treballats, també es va 
abordar quins aspectes funcionen i quines propostes existeixen de millora des de la visió 
dels i les joves. 
 
APORTACIONS RECOLLIDES 
 

Bloc 1 Oci i Cultura 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• En moltes ocasions s’han de traslladar del municipi per ampliar 
l’oferta d’oci i de cultura. 

• Hi ha una alta mancança d’establiments de restauració més 
adequats pels i les joves, on es puguin incorporar jocs de taula, 
etc. 

• Molts joves fan servir les cases particulars com espais de 
trobada i d’oci. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Alguns joves veuen interessant ampliar l’oferta de Party 
Games al Nexe. 

• Hi ha joves que aposten per un oci alternatiu més lligat a la 
natura. 

 
Bloc 2 Formació, feina  

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Cal millorar la mobilitat perquè els i les joves puguin accedir a 
formacions o a feines fora del municipi i sense dependre tant 
de familiars i amics. Cal potenciar el transport públic també en 
festius. 

• Molts joves tenen formació que no poden desenvolupar a la 
comarca perquè no hi ha oferta laboral variada.  

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Hi ha joves que ja tenen molt clar el seu enfoc formatiu, molts 
d’ells vehiculats per tradició familiar. 

• Proposta de formació complementària que es podria vehicular 
a través del Nexe com per exemple fotografia, comptabilitat, 
finances i administració. 

• El Nexe es concep com un bon espai per poder orientar en 
matèria formativa. 
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Bloc 3 Habitatge 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Gran dificultat del jovent per adquirir habitatge, preus molt alts 
de compra i de lloguer. 

• Falta oferta d’habitatge públic i més difusió i suport per accedir 
als ja existents. 

• Hi ha pisos poc accessibles o en molt mal estat. 
Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Una de les principals sortides és poder compartir pis amb 
companys/es. 

 
Bloc 4 Igualtat i Diversitat 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Poques actituds masclistes, racistes o homòfobes, més enllà 
de les merament estructurals de tota societat. 

• Es considera que Sant Fruitós és un municipi on se senten 
segurs i on es respira un clima, en general, de respecte. 

• Alguns joves posen en valor experiències restauratives que 
l’Ajuntament ha posat en marxa davant de situacions de 
bullying detectades als centres educatius 

 
Bloc 5 Esports, hàbits i consum 
 
 
Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Hi ha preocupació per la cura dels familiars quan es fan grans i 
de disposar de recursos per fer-hi front. 

• Molt consum de tabac des de ben jove. 
• Volen recuperar la pista de vòlei i condicionar-la millor amb 

bancs i fonts. 

 
 
Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 
 

• Sant Fruitós disposa d’un bon entorn per la pràctica del running 
i de la bicicleta. 

• Faria falta un bikepark complementari al skatepark, que tingués 
terra i on segur molts joves es podrien comprometre per fer 
bona cura de l’espai. 

• Hi ha joves que troben a faltar més diversitat d’esports, com 
per exemple de dansa. 

 
 
 



 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 – SANT FRUITÓS DE BAGES     

  192 

Bloc 6 Participació i pertinença 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Algun grup de joves considera interessant la mobilitat com a 
experiència vital, viure en altres països, fer voluntariat, etc. I, 
per tant, poder rebre informació més àmplia sobre les 
possibilitats reals. 

• Per implicar-se en l’organització d’alguns esdeveniments o 
activitats, aquestes haurien de ser atraients pels i les joves i 
amb una demanda prèvia. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Hi ha molta varietat de col·lectius de joves, els de skate, els 
rapers, les feministes, LGTBIQ+ etc. 

• Hi ha una molt bona valoració del Nexe com un espai 
vehiculador i generador de moltes activitats adreçades al Nexe. 

• El Nexe podria promoure enquestes sobre diferents 
temàtiques i així fomentar la participació en l’organització 
d’aquests esdeveniments. 
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ANNEX 5: CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT 
 
Acta resum del taller participatiu amb els i les joves: 
 
DATA, LLOC I DURADA 
 
Data: 4/05/2021 
Lloc: Plataforma Zoom 
Inici: 20h 
Finalització: 21:10h 
 
 PARTICIPANTS 
 

REFERENT 
Alcaldessa de Sant Fruitós 
Regidora de Joventut 
Regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, Ensenyament i Noves 
tecnologies 
Regidor de Planejament urbanístic i Territori 
Regidor d’Esports, Comunicació i Participació/ Media Ambient/Turisme i Seguretat 
Regidora  
Regidora  
Tècnic de Joventut 
Representant joves Ràdio SFB 
Coordinadora d’estudis Escola Paidos 
Coordinadora d’estudis INS Gerbert d’Aurillac 
Representant joves ERC 
ASFE 
FACILITADORS SESSIÓ 
Quòrum Consultors 
Quòrum Consultors 
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ASSUMPTES A TRACTAR 
 
Des del departament de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós s’està impulsant la 
redacció del nou Pla Local de Joventut. Actualment, i dins del procés de participació, ens 
trobem en la fase de diagnosi, on s’està treballant en l’anàlisi de la realitat juvenil i de les 
polítiques de joventut. 
 
En aquesta línia, i dins del marc del Consell de Joventut de Sant Fruitós del Bages, es 
presenta una dinàmica per abordar diferents temàtiques en l’àmbit de Joventut que 
permetran definir els objectius estratègics del futur Pla Local de Joventut. 
 
La dinàmica consisteix en abordar a través d’un DAFO diferents temàtiques que 
incideixen en les polítiques de joventut. 
 
DINÀMICA DE TREBALL 
 

• Presentem el Pla de treball establert en el procés de participació per la redacció 
del futur Pla Local de Joventut. 

• Informem de la fase de la diagnosi i les accions associades. 
• Iniciem un espai de reflexió col·lectiva, on a través d’una pissarra col·laborativa, 

demanem als participants del Consell que identifiquin, d’una banda, les 
necessitats, problemàtiques, debilitats i amenaces i, d’altra banda, les 
potencialitats, oportunitats, reptes i fortaleses atenent als següents blocs: 

o Oci i cultura 
o Formació, feina i habitatge 
o Igualtat i diversitat 
o Esports, hàbits i consum 
o Participació i pertinença 

• Després de recollir les aportacions dels participants en post-it, compartim la 
pantalla i obrim un torn de paraules per generar debat i enriquir les aportacions 
presentades. 
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APORTACIONS RECOLLIDES 
 

Bloc 1 Oci i Cultura 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Existeix poca oferta cultural per joves al municipi. 
• Molt de l’oci és consumeix a Manresa pel seu efecte de 

proximitat. 
• Manca d’implicació per part dels i les joves i el seu teixit 

associatiu en la programació d’oci i cultura a nivell. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• El Nexe com a equipament amb molt de potencial, amb gran 
capacitat de recollir les problemàtiques dels i les joves i de 
buscar possibles solucions o sortides. 

• Discoteca al mateix municipi, Nexe amb futurs bucs d’assaig i 
oferta àmplia d’equipaments esportius. 

• Efecte proximitat a Manresa com una oportunitat també de 
gaudir i ampliar l’oferta cultural i d’oci pels i les joves. 

 
Bloc 2 Formació, feina i habitatge 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Oferta d’habitatge molt cara i escassa, aspecte que condiciona 
que en moltes ocasions els i les joves hagin de marxar del 
municipi. 

• Cal prioritzar l’ocupació envers l’oci. 
• Existeix una oferta de feina per a joves molt precària a nivell 

general i un desencís dels i les joves perquè amb 25 i 26 anys 
no saben que fer. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Nexe com a equipament amb molt potencial per l’orientació en 
matèria formativa i d’habitatge. 

• És important potenciar la informació sobre habitatge i formació 
per aconseguir atreure des del Nexe a joves de franges més 
elevades. 

• Bona col·laboració entre centres escolars i Ajuntament a través 
de programes com el PICDES. 

• El Club de la Feina que acompanya en la recerca de feina i 
facilita formacions específiques amb certificats. 

• Oficina de Recuperació social i Econòmica amb atenció 
especialitzada també per als i les joves. 

• Municipi amb activitat econòmica i amb potencialitat per oferir 
ofertes de feina. 
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Bloc 3 Igualtat i Diversitat 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Tot i que cada vegada més s’estan activant polítiques d’igualtat 
i diversitat, encara queda molt recorregut per fer. 

• Cal fomentar més activitats entre col·lectius per treballar la 
cohesió social al municipi. 

• Cal treballar més en la línia del respecte envers altres formes 
de pensar i la prevenció de bullying dins i fora dels centres 
escolars. 

• Empoderament dels valors que contemplen la persona sense 
gènere. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Sant Fruitós com a municipi feminista on s’impulsen molts 
projectes, com per exemple la feminització dels espais. 

• Noves entitats molt potents que han sorgit al municipi com el 
col·lectiu feminista “La Veu” i el col·lectiu LGTBIQ+ “Santfree’s 
rainbow”. 

 
Bloc 4 Esports, hàbits i consum 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Estigmatització dels i les joves en el consum i ocupació de 
l’espai públic per gaudir de l’oci, sense tenir en compte que el 
consum i les addiccions és un problema de tota la societat. 
Profecia autocumplidora. 

• Consum de drogues entre nois i noies cada vegada més 
avançat. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Gran quantitat d’entitats esportives amb col·laboració amb 
l’Ajuntament i que fomenten projectes nous. 

• Un gran històric de municipi que ha fomentat la pràctica de 
l’esport. 

• Equipaments per fer pràctica d’esport: pistes de vòlei, 
cal·listènia, etc. 

• Dinamització dels patis. 
• Foment del culte al cos com a hàbit de salut de la mà de nous 

col·lectius que el practiquen. 
• Projecció de l’esport com a palanca de cohesió i pertinença al 

municipi. 
• Cal seguir fent pedagogia en el consum de drogues, la 

temàtica segueix sent un tabú fins i tot a l’hora d’abordar-ho. 
Cal conèixer els components de les drogues i les seves 
afectacions. Explicar les coses tal i com són. 
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Bloc 5 Participació i pertinença 

Necessitats 
Problemàtiques 
Debilitats 
Amenaces 

• Poc sentiment de pertinença dels i les joves al municipi. 
• Cal treballar amb alguns grups minoritaris de joves el respecte 

i les normes de convivència. 
• Poca vinculació entre les entitats del municipi (no 

exclusivament la dels i les joves). 
• Hi ha certa mancança per arribar a totes les franges d’edat tant 

per les accions que s’impulsen com des del propi equipament 
del Nexe. 

• Manca de difusió de les activitats que es generen, cal potenciar 
més canals i vies de comunicació. 

• Manca d’escolta per part de la societat, a la necessitat dels i les 
joves. 

• S’han perdut algunes entitats com la de teatre. 

Potencialitats 
Oportunitats 
Reptes 
Fortaleses 

• Posar el focus en les entitats emergents que tenen molta 
potencialitat i aquest aspecte pot millorar i molt la pertinença 
al municipi. CAU molt potent. 

• Implicació dels centres educatius (alumnat) en la presa de 
decisions i en la participació dels diferents processos que 
s’impulsin des de l’Ajuntament. 

• Color verd com a color representatiu per les entitats esportives. 
Mitjançant la cultura de l’esport es pot potenciar la pertinença 
al municipi. Es posa en valor que durant la pandèmia ha quedat 
molt evident la quantitat de persones de fora del municipi. 

• Potenciar canals de difusió específic com en Canal Nexe i 
Xarxes. 

• El repte de la regidora i del tècnic de Joventut per potenciar la 
participació i la pertinença al municipi. 

• Cal impulsar accions per intentar arribar a més franges d’edat 
dins del ventall de joventut, per exemple incentivant les 
xerrades adreçades a l’àmbit de l’ocupació i de l’habitatge, 
diversificant temàtiques per ampliar la franja de joves. 

• Posar en valor el programa de Teràpia assistida. 
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ANNEX 6: DINÀMICA ARBRE DE PROBLEMES  
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ANNEX 7: FITXES D’AVALUACIÓ 
 
Fitxa d’avaluació d’accions de l’Àrea de Joventut interna: 
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Fitxa d’avaluació d’accions de l’Àrea de Joventut per als participants en els centres 
educatius: 
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Fitxa d’avaluació d’accions de l’Àrea de Joventut per als participants fora dels centres 
educatius: 
 

 



 
 

  

 

 
 
 


