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Sócrates (470 – 399 ac) Filòsof Grec 

Els Joves d’avui en dia són tirans. Contradiuen els seus pares, devoren el seu menjar i 
falten el respecte als seus Mestres. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) Escriptor alemany 

La joventut prefereix ser estimulada a ser instruïda.  

José Luis López Aranguren (1985) Filòsof i assagista espanyol 

La joventut retrata sempre amb traços forts, la societat global, a la qual, per la seva 
banda no sempre li agrada veure’s així retratada.  

Jaume Funes (2014) Psicòleg i periodista  

La joventut, si ho ha estat mai, ja no tornarà a ser homogènia. En una societat global 
i en xarxa no hi ha identitats homogènies. 
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Presentació 

 

 

Sant Fruitós de Bages és un municipi que creu en el potencial dels joves i en el paper que 
aquests juguen dins del seu teixit social. Aposta per ells, i ho fa a través de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament que creu en el jovent del municipi, que els vol escoltar de 
ben a prop i fer realitat tot tipus de propostes, moltes d’elles sorgides dels propis joves.  

 El Pla Local de Joventut 2018-21 és l’eina tècnica que ens ha ajudat a planificar les 
línies d’actuació per poder seguir treballant en les polítiques integrals de joventut pel futur 
del nostre poble.   

És una prioritat millorar la confiança i la comunicació entre els joves i l’Ajuntament. 
Continuem un camí per a la construcció conjunta, on la participació sociocultural és 
el punt clau que ens permetrà que els joves de Sant Fruitós enforteixin el seu sentiment 
de pertinença. 

Una mostra quantitativa d’aquest reconeixement a la gent jove és el fet que respecte a 
l’inici del Pla anterior (2014) s’ha doblat l’import destinat a la partida d’activitats de 
joventut. Tanmateix, des de l’Ajuntament sabem que sovint no és qüestió de disposar de 
molts diners, sinó de destinar-los a projectes i accions significatives amb un procés conjunt 
potent i participat. 

I com ja sabem, la quantitat és important, però la qualitat també. I una mostra molt 
significativa de com les polítiques de joventut s’alineen per crear projectes qualitativament 
importants i necessaris pels joves és la projecció per aquest 2018 d’un nou equipament 
exclusiu per a ells. Després de l’obertura del Punt d’Informació Juvenil Nexe l’any 2003, 
el  Casal de Joves a Sant Fruitós de Bages serà una realitat aquest 2018. Aquest nou servei 
s’ubicarà a la planta inferior de l’actual equipament cívic del Nexe-Espai de Cultura i 
contemplarà la possibilitat de realitzar tots els tipus d’activitats que els joves del municipi 
poden necessitar; estudiar, formar-se, assajar, informar-se, esbargir-se.. i una llarga llista 
de serveis que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha pensat exclusivament per a la 
realització personal i professional dels joves que són ni més ni menys que el futur del 
nostre poble.    

 

Ingrid Bonells Casau 
Regidora de Joventut 
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
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1. Introducció 

 

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages estem convençuts 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 al darrer període, 2014-2017, en aquest PLJ hem optat per mantenir la 
temporalitat recomanada de 4 anys, encara que això suposi que la seva vigència no 
coincideixi amb l’actual legislatura municipal – donat que les següents eleccions tindran lloc 
l’any 2019.  
 
Per tal d’assegurar un document de qualitat que ens permeti assolir aquesta fita, ens hem 
embarcat, durant més d’un any, en un profund treball analític i participatiu. Gràcies 
a la implicació d’un nombre significatiu de joves i entitats del poble, però també d’experts 
externs i, és clar, de personal tècnic pertanyent a múltiples àrees municipals, hem procurat 
analitzar la realitat juvenil amb una mirada inclusiva, crítica i constructiva, que 
ens ajudés a delimitar els dos eixos prioritaris que regiran l’actuació d’aquesta Àrea 
durant els propers anys: 

1. Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial. 
2. Diversitat i inclusió 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 a abordar les necessitats i problemàtiques detectades. 
 
No hem de perdre de vista, però, que la realitat juvenil de Sant Fruitós de Bages, ja de per 
si dinàmica i heterogènia, pot variar molt dins l’actual marc d’inestabilitat social, política i 
econòmica del nostre país, i això ens 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. 
 
El Pla Jove ha seguit les fases d’elaboració representades a la següent figura:
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2. Justificació 

 

 

 

 

 

Donada la ja dilatada trajectòria en l’execució de Plans Locals de Joventut a Sant Fruitós de Bages i 
l’existència de programes i projectes consolidats que han demostrat la seva eficàcia en períodes 
anteriors, hem apostat per elaborar un nou Pla que doni continuïtat al treball realitzat fins ara, 
prenent com a punt de partida l’avaluació del PLJ 2014-2017 i les línies generals recollides tant al Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya com al Pla Comarcal del Bages. 

 
Tanmateix, això no vol dir que ens limitem a reproduir, inalterables, les accions engegades en el passat. 
Som conscients que, en una realitat social permanentment canviant, si no continuem fent passos 
endavant, adaptant els objectius i actualitzant les nostres eines per al seu assoliment, 
acabarem, en la pràctica, perdent tots els progressos aconseguits fins aquest moment. 
 
Així doncs, per tal d’afinar l’eficiència de les accions i ajustar-les a la nova realitat juvenil, vam començar 
realitzant un plantejament de la diagnosi. En aquesta fase vam obtenir una fotografia inicial, 
mitjançant un treball de recerca intern i tècniques d’investigació participativa, que ens va donar els 
fonaments per a la definició dels dos eixos centrals del PLJ.  
Posteriorment, vam continuar amb un anàlisi de la diagnosi, dins el qual vam aprofundir en aquestes 
dues temàtiques mitjançant un estudi més detallat  de la realitat juvenil i de les polítiques de 
joventut al municipi.  
Amb tota la informació obtinguda durant aquestes fases, així com a l’avaluació de l’anterior PLJ, vam 
arribar a una sèrie de conclusions de la diagnosi, que recullen les principals problemàtiques a 
enfrontar durant aquest període i suposen les llavors de les quals neixen i es desenvolupen els 
objectius estratègics del Pla i tot un seguit de propostes d’accions per al futur més proper del 
municipi en matèria de joventut. 
 
En tot moment vam tenir clar que, per tal d’assegurar la representativitat de les dades recaptades i la 
capacitat transformadora del Pla, havíem de fomentar la participació com a pedra angular de totes 
les fases d’elaboració, i molt especialment durant la diagnosi. Partint d’aquesta premissa, i amb la 
intenció de portar a terme un procés participatiu veritable i de qualitat, vam decidir comptar amb el 
suport d’experts externs. 
 
Aquesta metodologia, amb un marcat caràcter participatiu, es reflexa en la implementació de 
múltiples eines a cada una de les fases: entrevistes, reunions tècniques, qüestionaris oberts, actes 
públics, etc. 
 
A continuació, a l’esquema 1, es poden veure, de manera més gràfica i detallada, les diverses fases 
del procés d’elaboració del PLJ i el principal contingut de cada una d’elles. 
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3. Diagnosi - Plantejament  

3.1. Introducció de la Fotografia inicial 
  
En els següents apartats presentem els resultats de la fase de diagnosi – plantejament, i hem fet un 
esforç en entrellaçar les informacions més rellevants. Així doncs, no només fer una exposició de les 
idees més importants, sinó posar-les en relació per tal de poder-ne fer un anàlisi més profund que 
alhora ens permeti una visió més àmplia per arribar a la fotografia inicial que ens permeti la priorització 
dels Eixos. 
 
Els objectius han estat: 

 Identificar les polítiques de joventut desenvolupades en el període 2014-17 
 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 (2018-2021) 
 Emmarcar uns àmbits d’actuació prioritaris per al nou PLJ 

 

Les tècniques d’anàlisi realitzades són les següents: 

a. Explotació de dades estadístiques: un anàlisi quantitatiu amb aportacions qualitatives de les 
dades més rellevants municipals, comarcals i comparació també amb algunes dades nacionals. 

b. Anàlisi documental: anàlisi del conjunt de documents, plans programes, memòries, 
projectes, publicacions, organigrama municipal... relacionats amb el desenvolupament de 
l’anterior PLJ i amb l’actuació municipal en matèria de polítiques de joventut en els darrers 
quatre anys. Identificació del conjunt de plans, programes i projectes adreçats als joves. 

c. Sociograma: actualització del sociograma per a identificar i analitzar l’estructura de la 
col·lectivitat dels joves del municipi. 

d. Entrevistes exploratòries amb el/la regidor/a, amb els i les caps de departaments  i serveis 
municipals i comarcals i joves que exerceixen un lideratge natural. 

e. Anàlisi prospectiva (mètode Delphi) per identificar tendències de futur (necessitats, 
problemàtiques, dificultats...). A partir de la informació obtinguda en l’anàlisi documental i en 
les entrevistes exploratòries s’han definit i administrat un qüestionari de preguntes obertes 
organitzat per eixos de les polítiques públiques locals (educació, ocupació, participació, lleure 
i cultura, habitatge, salut i benestar, cohesió social i igualtat). Aquest qüestionari s’ha 
administrat a un grup de 10 persones que ha actuat com a grup d’expertesa i està format per 
tècnics/ques, professionals i joves (líders d’opinió). Amb les respostes obtingues, tractades 
estadísticament, s’ha elaborat un segon qüestionari, amb preguntes més concretes, d’aquesta 
manera, amb successius qüestionaris, s’incrementa el nivell de consens i precisió en les 
respostes i es defineixen uns àmbits d’actuació prioritaris. 

f. Qüestionari al Consell Municipal de Joventut. Es va comptar amb aquest òrgan de nova 
creació, on són representats totes les entitats del municipi vinculades a l’àmbit de joventut, 
per a contribuir a l’avaluació del PLJ 2014-2017 i a la definició de prioritats per al proper 
període 2018-2021. 
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3.2. Context de les PJ 
 

Delimitació i definició declarativa del concepte de Joventut: 

La joventut és una etapa del cicle vital en què l’individu adquireix habilitats, 
instruments i recursos amb els quals haurà d’afrontar la resta de la seva vida. 

• És tracta d’un període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns canvis biològics i 
psicològics, així com d’actituds i rols socials. 

• Una característica clau d’aquest període és que es produeix un seguit de transicions –educatives, 
laborals, residencials, familiars i ciutadanes– que fan que l’individu passi, no sempre d’una forma 
lineal, d’una situació de dependència respecte de la seva família d’origen, que caracteritza la infantesa, 
a un estatus autònom com a ciutadà i subjecte social. 

• Per la persona jove és un moment de construcció dels projectes de vida, és a dir, un moment 
d’oportunitats i presa de decisions.  

• Destaca el procés d’adquisició i d’exercici de la ciutadania i rols ciutadans; la persona jove 
protagonista de la societat on viu.  

• Des d’una perspectiva generacional, la joventut serà un col·lectiu destinat a tenir un paper 
protagonista en el canvi social i en configuració de la societat del futur. 

•   Moment de construcció de les identitats personals i col·lectives.  

 

Des d’una perspectiva operativa la Llei de polítiques de joventut de Catalunya (a partir d’ara LPJC) 
recull un interval d’edat, dels 16 als 29 anys, i té en compte que la gran complexitat de la joventut i 
la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat, de manera 
que sigui en cada política i/o programa concret on es defineixin els límits d’edat.  

Tot i així des de l’entrada de l’alumnat a secundària (1r d’ESO) als 12 anys, són molts els programes 
i les intervencions que es realitzen a partir d’aquesta edat o curs. 

Per altra banda, en l’àmbit d’emancipació (treball i habitatge) per les característiques actuals de la 
societat juvenil, sovint allarguem els programes i intervencions fins als 35 anys. 
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3.2.1. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 2013, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
(PNJCat) 2020.  
Es tracta d’un instrument de planificació estratègica de les polítiques de joventut al territori. En 
l’elaboració d’aquest Pla han participat les entitats municipalistes i el Consell Nacional de la Joventut 
en representació de les entitats juvenils del país.  
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 amb horitzó al 2020, ostenta coma  finalitat determinar 
els problemes i les necessitats de les persones joves i establir les línies estratègiques i les actuacions 
públiques. A més a més, inclou eines per a fer-ne el seguiment i mesurar els resultats d’aplicar-lo, així 
com també una estratègia des desplegament.   
El PNJCat 2020 està fonamentat en tres dimensions: discursiva, substantiva i operativa.  
Cada dimensió per si sola,  relaciona un cert tipus de contingut 1  que ajuda a conceptualitzar i 
desenvolupar les polítiques de joventut a Catalunya en base a tres nivells diferents/distints.  
 
La Visió: L’horitzó on vol arribar el Pla en últim terme 
Aquesta visió es pot expressar en tres punts: 

1. Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vides i les seves 
expectatives. 

2. Una societat socialment més justa. 
3. Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el 

desenvolupament del seu entorn (poble, país, món) 
 
La Missió:  La finalitat última del Pla 

• Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la diversitat de 
formes i models de vida. (qualitat de vida, mobilitat social i emancipació) 

• Impulsar el paper actiu de la persona jove  com agent del canvi social (implicació, participació 
i protagonisme).  

 
  

                                                
1 http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Principals_continguts_del_PNJCat_2020 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Principals_continguts_del_PNJCat_2020
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Dimensió discursiva 
La dimensió discursiva és aquella que dóna compte dels valors i dels discursos que conformen el 
paradigma de la política pública a desenvolupar i que emmarca les seves fronteres d’acció. 
 
El PNJCat 2020 parteix d’una situació a la qual vol donar resposta i, alhora, projecta a 10 anys vista 
l’horitzó cap al qual es vol avançar, combinant una actuació conjuntural i immediata amb la planificació 
i acció a mitjà i a llarg termini. 
 
Dimensió substantiva 
La dimensió substantiva del PNJCat és aquella que estableix els continguts, àmbits d’actuació i objectius 
que hauran de guiar la definició de les polítiques de joventut per als propers 10 anys. 
 
Una de les novetats del PNJCat 2020 és que s’estructura a partir dels 7 reptes als quals es vol fer 
front durant els propers 10 anys. Aquesta estructura es correspon amb la concepció integral de la 
joventut de la qual parteix el Pla i que vol defugir d’una acció compartimentada i sectorial.  
 
Reptes 

 Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut 
 Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut 
 Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut 
 Repte 4. Promoure la vida saludable entre la joventut 
 Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò 

col·lectiu 
 Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta cultural 

respongui a objectius culturals i socialment cohesionadors.  
 Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva.  

 
Per tal de fer front a aquests reptes el PNJCat, planteja una sèrie d’aliats estratègics fonamentals per 
tal de poder desenvolupar les polítiques de joventut en els propers 10 anys. Aquests aliats s’articulen 
de manera transversal a tots els reptes del PNJCat.  
 

a) L’associacionisme educatiu, un agent clau 
És fonamental en l’aprenentatge de les competències i les habilitats per a un desenvolupament 
integral de es persones. A més a més, aquesta funció educativa està impulsada, protagonitzada 
i liderada per joves.  
 

b) La internacionalització de la joventut catalana com a aposta de país 
Promoure les oportunitats de desenvolupament del capital humà del país a partir d’accions 
destinades a fomentar i  millorar la mobilitat laboral i educativa incidint en la generació d’una 
ciutadania més preparada per desenvolupar-se individualment i col•lectivament en la 
societat global. 
  

c) Les TIC com a font de noves oportunitats 
El PNJCat aposta profundament per la incorporació de les TIC (Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació) ja les consideren una oportunitat per al desenvolupament d’una societat més 
justa i amb menys barreres per a l’accés  als recursos públics, privats i a la informació.  
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d) La llengua catalana, un actiu imprescindible 
El coneixement de la llengua catalana és un aspecte cabdal a l’hora d’integrar-se , estudiar, 
accedit al món laboral i participar socialment, de manera que, el PNJCat aposta per dissenyar 
actuacions integrades de política lingüística dedicades específicament a augmentar la valoració, 
el coneixement i l’ús de la llengua catalana entre la gent jove.  
 

e) La informació juvenil, una eina cabdal per a les polítiques de joventut 
Vivim immersos en “la societat de la informació”, és a dir, amb l’entrada massiva de continguts 
a través de diferents canals. Una realitat canviant que pretén transformar la informació en 
coneixement. Per aquesta raó, la informació juvenil té un paper bàsic en la potenciació de la 
igualtat d’oportunitats i la llibertat d’elecció dels i de les joves en les àrees i problemàtiques 
que els afecten. 

 
Dimensió operativa 
 
El desplegament del PNJCat 2020 s’estructura a partir d’unes funcions concretes que s’identifiquen 
com a funcions clau per al desplegament. Aquestes funcions, de forma general, són atribuïdes a 
agents diferents, cada un dels quals tindrà responsabilitats explícites amb tasques específiques 

o Desplegament estratègic del Pla 
- La funció de govern, impuls i avaluació estratègica del Pla  
- La funció d’orientació i control del Pla 

o Desplegament operatiu del Pla 
- La funció d’implementació, seguiment i avaluació operativa del Pla 

 
Les Fites del PNJCat 2020 
 
El Pla incorpora 25 fites sobre realitat juvenil. Aquestes 25 fites marquen quin ha de ser l’horitzó 
cap al qual el PNJCat 2020 avançarà i quins són els aspectes prioritaris de la situació social de la joventut 
sobre els quals vol incidir i en quin sentit o direcció. Concretament, aquestes fites són indicadors de 
realitat juvenil, uns valors a assolir. 
Els aspectes sobre els quals es marquen les fites estan vinculats a la missió i finalitat última del PNJCat 
20202. 
 
Principis rectors  
Són uns criteris aplicables de manera transversal al conjunt d’accions i polítiques adreçades al col·lectiu 
juvenil. Aquests estant relacionats entre ells.  
Els principis rectors del PNJCat són:  

                                                
2 http://virtual.eapc.cat/file.php/1/continguts_cursos_EAPC/Joventut/060_estrategia/063_nou/01_simbolica.html 

 

http://virtual.eapc.cat/file.php/1/continguts_cursos_EAPC/Joventut/060_estrategia/063_nou/01_simbolica.html
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PRINCIPIS 
RECTORS 

 

Qualitat Fa referència a aquells aspectes que han de contribuir a que el 
desenvolupament de les polítiques de joventut sigui el correcte.  

Integralitat Treballar les polítiques de joventut des d’una perspectiva integral, 
tenint en compte la multicasualitat de les problemàtiques i les 
diferents transicions juvenils. 

Participació La política pública no pot estar allunyada dels joves i el moviment 
juvenil organitzat.  

Transformació  Les PJ han de tenir una funció transformadora per tal de contribuir 
a la missió del PNJCat, per tant caldrà que tinguin un impacte 
positiu en la realitat juvenil i en l’entorn.   
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Plans d’actuació 
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 s’articula a partir de tres grans projectes:  el 
Projecte Govern, el Projecte Jove i el Projecte Territori. Cadascun d’aquests projectes inclou un pla 
d’actuació amb una vigència de 4 anys  que estableix unes prioritats concretes.  Per tant, del PNJCat 
2020 se’n deriven trens plans d’actuació que el complementen 
 

• Pla d’actuació de polítiques de joventut del Govern de la Generalitat 2017-2020 
Aquest pla d’actuació recull els objectius i prioritats de les polítiques de joventut del govern 
de la Generalitat fins al 2020, així com un programa anual d’actuacions dels diferents 
Departaments, que incorpora el pressupost i els mitjans previstos per assolir-los.  
 

• Pla d’actuació jove 2016  
El pla d’actuació jove 2016 és l’eina que concreta, planifica i articula el Projecte Jove, incloent 
les prioritats i actuacions del moviment juvenil organitzat fins a 2016, alineades amb els 
objectius dels PNJCat 2020.  
 

• Pla d’actuació territorial 2017-2020 
El Pla d’actuació territorial de joventut (PATJ) aspira a ser un document de referència per a 
tots els ens locals de Catalunya en matèria de joventut. El PATJ   
2016 va determinar les prioritats del món local en forma d’objectius estratègics o operatius i 
d’eines per desplegar les polítiques de joventut. Aquestes prioritats i els objectius que en van 
sorgir havien de servir per orientar el desplegament de les funcions dels ens locals en joventut 
de forma coherent amb les necessitats detectades.  
Un dels agents que compon el Projecte Territori són els Ajuntaments, així doncs, el PNJCat 
2020 estableix les funcions que els agents han de portar a terme per assegurar una acció 
coordinada i sostenible i, en conseqüència, millorar la capacitat d’incidència de les polítiques 
de joventut.  

  
 FUNCIONS 
• Vetllar per la sistematització i la recollida, entorn dels programes, projectes i serveis 

existents, adreçats a la gent jove i desenvolupats pel món local. 

• Treballar per optimitzar, els serveis i els programes desplegats per a la gent jove. 

• Impulsar la configuració del Projecte Territori amb el món local.  

• Potenciar la institucionalització de les polítiques de joventut en l’Administració local. 

• Impulsar mecanismes de coordinació entre institucions i administracions per fer 
més eficients i eficaces les polítiques de joventut 

• Planificar i desplegar polítiques de joventut de caràcter integral i adaptades a les 
necessitats a partir d’un diagnòstic. 

• Dialogar amb el conjunt del moviment juvenil organitzat en el territori, tenint en 
compte que aquest diàleg l’hauran de liderar aquells ens que tinguin la funció 
d’implementar les  polítiques de joventut.  
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Existeix una gran heterogeneïtat entre els municipis i les comarques que componen Catalunya, 
tanmateix, s’ha comprovat que un conjunt de necessitats i de prioritats de  treball compartides arreu, 
de manera que hi ha un consens generalitzat a prioritzar els esforços d’intervenció amb relació les 
qüestions següents: 

• El desavantatge dels joves en el mercat laboral amb taxes d’atur molt elevades i un 
empitjorament de les condicions laborals. 

• L’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar que accentua la situació de 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social de determinats col·lectius de joves. 

• Les pràctiques de risc que afecten la qualitat de vida de les persones joves i les seves 
condicions de desenvolupament personal. 

• La relativa implicació en mecanismes tradicionals i institucionals de participació 
d’una part important de les persones joves, que provoca sovint una desconnexió entre 
l’Administració i el col·lectiu juvenil 

 
PUNTS CLAU 
 
 La joventut és un període del cicle vital on la persona jove adquireix habilitats, instruments i 

recursos per tal de poder afrontar la resta de la seva  vida, a més a més aquest període porta 
associats uns canvis biològics, psicològics,  d’actitud i de rols socials i és en aquesta etapa on  
es produeixen  un seguit de transicions (educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes) 
que impulsen el o la jove a un estatuts autònom com a ciutadà i subjecte social deixant de ser 
dependent de la seva família d’origen.  
 

 En l’horitzó del PNJCat 2020 s’estableix que les persones puguin construir els seus projectes 
de vida en una societat socialment més justa i que tinguin la oportunitat d’implicar-se i ser 
protagonistes del seu propi entorn.  

 
 El PNJCat 2020 compta amb una sèrie d’aliats estratègics per tal de poder desenvolupar les 

polítiques de joventut que són: 
• L’associacionisme educatiu 
• La internacionalització de la joventut catalana 
• Les TIC com a font de noves oportunitats  
• La llengua catalana 
• La informació juvenil, una eina cabdal per a les polítiques de joventut.  

 
 Els quatre principis rectors que s’apliquen de manera transversal al conjunt d’accions i de 

polítiques adreçades al col·lectiu juvenil són els següents: Qualitat; Participació; Integralitat i 
Transformació.  
 

 Del PNJCat 2020 se’n deriven trens plans d’actuació que el complementen: 
• Pla d’actuació de polítiques de joventut del Govern de la Generalitat de 

Catalunya 2017-2020. 
• Pla d’actuació jove 2016. 
• Pla d’actuació territorial 2017-2020. 
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3.2.2. Línies d’actuació comarcal de Joventut 2018-19 

 

Consultant el document tècnic presentat a la taula tècnica comarcal de setembre de 2017 podem 
agrupar les següents línies d’actuacions definides pel Pla Comarcal: 

 

Transició escola-treball 

 Programa PIT-STOP 
 Fira de l’Estudiant (*) 
 Garantia Juvenil (fins juny 2018) 

Promoure la mobilitat internacional 

 Servei Voluntari Europeu 
 Tallers de mobilitats internacional 

 Assessoria de mobilitat internacional (*) 

Salut i Prevenció de conductes de risc  

 Protocol Nits - Àngels de nit 
 Tallers àrea de la dona 
 El raid dels Lacetans 

Participació juvenil 

 Trobada de delegats 
 On l’oci no és negoci (oci alternatiu) 

Polítiques de Joventut 

 Taula política comarcal de joventut  
 Taula tècnica comarcal de joventut 
 Forma’t al territori  

 

(*) Mobilitat internacional té un espai referent a la Fira de l’Estudiant 

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages participem de forma contínua a les 
trobades tècniques comarcals i en els projectes. 
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3.3. Síntesi de l’anàlisi documental  
  

 Els documents analitzats en aquest punt són: 

 Programa de l’Equip de Govern i de la Regidoria de Joventut. 

 Dades sociodemogràfiques bàsiques (IDESCAT, Hermes-DiBa). 

 Organigrama municipal. 

 Sociograma (xarxa de relacions del servei de joventut). 

 Pla Local de Joventut 2014-2017 (i documents vinculats). 

 Acta reunió tècnica Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 9/gener/2017. 
Definició del sistema d’equipaments municipals. 

 Memòria 2014 dinamització i participació jove. 

 Memòria 2014 PIDCES. 

 Memòria 2015 dinamització i participació jove. 

 Memòria 2015 PIDCES. 

 Memòria 2016 dinamització i participació jove. 

 Memòria 2016 PIDCES. 

 Projecte Autonomia i emancipació 2014. 

 Projecte Catàleg de l’Annexe PIDCES 2014. 

 Projecte emancipació i participació juvenil 2017. 

 Projecte Catàleg de l’Annexe PIDCES 2017. 
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3.3.1. La voluntat política  

 

PROGRAMA DE L’EQUIP DE GOVERN I DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 

Pel que fa als resultats de les eleccions del maig de 2015, la situació política santfruitosenca no va patir 
grans canvis respecte les eleccions de 2011 ja que cap dels partits va obtenir majoria absoluta. 
Tanmateix, en va resultar una nova coalició política entre 2 partits (Gent Fent Poble i PSC), deixant, 
d’aquesta manera, a l’oposició Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Núm. electors censats  6.275     

Núm. Votants  3.659  58,31 %  

Núm. Vots en blanc  84  2,33 %  

Núm. Vots nuls  47  1,28 %  

Font: Nació 
Di i l 1 
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PROPOSTES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE JOVENTUT DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL 

PARTIT POLÍTIC MAJORITARI EN EL GOVERN MUNICIPAL, GENT FENT POBLE3  

 

DONAREM SUPORT ALS JOVES PER QUÈ LIDERIN LES ACTIVITATS QUE ELS SÓN PRÒPIES 

• Incentivarem la participació del jovent en les activitats del poble 

• Potenciarem la incorporació dels joves en les activitats del poble a través de programes adequats a les 

seves edats i preferències 

• Mantindrem la Festa Major Jove amb actes i espais propis 

• Crearem un nou espai jove als baixos de l’edifici del Nexe 

• Organitzarem concerts joves des de l’Escola de Música 

• Habilitarem bucs d’assaig per a formacions joves de música 

• Potenciarem el Club de la Feina Jove 

• Crearem la figura del Consell Consultiu de Joves 

• Donarem suport a la iniciativa de crear un jumping-bike 

• Activarem el Casal de Joves els caps de setmana 

 

 

PROPOSTES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE JOVENTUT DEL PROGRAMA ELECTORAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ4 

• Els joves són el nostre futur i nosaltres els donarem eines per fer créixer el seu potencial.  

• Connectarem als infants i joves amb les nostres tradicions perquè se sentin i formin part d’elles.  

 

 

PROPOSTES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE JOVENTUT DEL PROGRAMA ELECTORAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA5 

• Ampliar l’oferta del Nexe habilitant una zona lúdica i crear un nou espai de trobada per als joves. 

• Crear un programa de beques que asseguri que cap jove estudiant amb talent deixi d’estudiar per 

manca de recursos.  

 

  

                                                
3 Programa complet del grup Gent Fent Poble http://www.gentfentpoble.cat/eleccions-2015/programa-electoral-2015-2019/ 
4 Programa complet CIU http://pdecatsantfruitos.blogspot.com.es/2015/05/el-nostre-programa-electoral-per-sant.html  
5 Programa complet Esquerra Republicana http://locals.esquerra.cat/documents/programa-erc-muncipals-2015-web.pdf 

http://www.gentfentpoble.cat/eleccions-2015/programa-electoral-2015-2019/
http://pdecatsantfruitos.blogspot.com.es/2015/05/el-nostre-programa-electoral-per-sant.html
http://locals.esquerra.cat/documents/programa-erc-muncipals-2015-web.pdf
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PROPOSTES ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE JOVENTUT DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL 

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA  

• Crearem el projecte “re empresa” adreçat a joves emprenedors. 

ACCIONS CONCRETES: Joves que vulguin continuar l’activitat d’algun negoci ja en marxa que estigui 

a punt de tancar per diversos motius i que els seus propietaris vulguin cedir a un tercer mitjançant la 

intermediació i el suport de l’administració local. 

• Potenciarem la participació juvenil i les entitats de joves. 

ACCIONS CONCRETES: Els aproparem a la gent gran perquè puguin realitzar activitats junts com 

poden ser: teatre, jocs tradicionals,... i d’aquesta manera aprendre uns dels altres. Promourem punts 

de trobada i llocs  d’activitats. 

• Adequarem l’ús d’equipaments i espais a les necessitats i horaris reals dels joves,  

• Oferirem xerrades i debats de temes que els puguin inquietar o que desitgin. 

ACCIONS CONCRETES: Mitjançant enquestes anònimes se’ls preguntarà sobre quins temes o 

preocupacions els hi agradaria debatre o tenir més informació.  

• Aproparem la cultura als i les joves: 

ACCIONS CONCRETES: Fer assequible  l’accés als actes culturals i recolzar als joves creadors.  
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3.3.2. Organigrama municipal 

 

En aquest moment no estan coberts diversos llocs de treball de l’organigrama amb funcions directives o de coordinació: Cap d’àrea de serveis a les persones, 
tècnic mig de joventut, tècnic de promoció econòmica i tècnic d’educació. 

Les tasques de coordinació entre les professionals de les diferents àrees són realitzades per responsables polítics o, de forma horitzontal, per elles mateixes.  
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3.3.3. Equipaments municipals 

El municipi “no pateix un dèficit significatiu d’equipaments, especialment si tenim en compte les 
darreres actuacions iniciades o projectades (ampliació Residència El Lledoner, Casal d’Entitats a l’antic 
Ajuntament, etc.)” (Acta reunió tècnica per a la definició del Sistema d’Equipaments Municipals 
9/1/2017) 

   

Equipaments 
administratius 

 Seu de l’Ajuntament 
 Policia Local 

 

Equipaments 
docents 

 Escola Bressol Les Oliveres 
 CEIP Escola Monsenyor 

Gibert 
 CEIP Escola Pla del Puig 
 Escola La flama (La Pineda del 

Bages) 
 Escola Paidos 
 INS Gerbert d’Aurillac 
 Escola de música i arts 

Navarcles – Sant Fruitós 
 Escola Municipal de persones 

adultes (Nexe) 

 La dotació de places escolars en totes 
les etapes acadèmiques (infantil, 
primària i secundària obligatòria) és 
suficient per cobrir les necessitats del 
municipi. 

 La dotació de places escolars en 
Batxillerat també és suficient per 
cobrir les necessitats del municipi. 

 En el curs 2017-2018 es preveu 
l’obertura d’un CFGS en Màrqueting 
i publicitat - perfil professional 
enològic. A l’IES Gerbert d’Aurillac 

 “La possibilitat d’obrir més línies de 
formació professional només es 
contemplaria si hi ha un acord amb 
empreses de l’entorn que es 
vinculessin amb les necessitats de 
formació. Sembla que l’electrònica de 
l’automoció podria ser una de les 
branques principals de formació” 
(Acta reunió tècnica 9/1/2017) 

Equipaments 
Sanitaris 

 Centre d’Assistència Primària 
 Centre d’Assistència Primària 

de Pediatria 

 Es preveu la integració dels dos 
serveis en un únic edifici. 

 La proximitat de Manresa satisfà les 
necessitats d’atenció sanitària 
hospitalària. 

Equipaments de 
Serveis Socials 

 Esplai d’avis 
 Residència Municipal de gent 

gran “El Lledoner” 
 Centre de Serveis Socials 

(Àrea de serveis a les 
persones) 

 Hi ha una certa manca d’espai en el 
Centre de Serveis Socials (baixos c/ 
Padró 72-74) per organitzar 
determinades activitats (activitats 
grupals...) 

Equipaments 
culturals 

 Teatre Casal Cultural 
 Biblioteca de Sant Fruitós de 

Bages 
 Museu de Sant Fruitós 
 Nexe – Espai de cultura – 

Punt d’informació juvenil 

 La Biblioteca és de nova creació i 
ofereix servei de lectura, espais de 
treball i estudi i espai expositiu. 

 Es preveu la construcció d’un nou 
equipament cultural (sense projecte 
ni data) al nucli central del municipi 
(Pl. del cobert de la màquina de 
batre) que aglutinaria diversos 
serveis: escola d’arts i música, escola 
d’adults, ludoteca, etc. 
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 Es preveu l’ampliació de l’espai 
per a joves a la planta inferior 
l’equipament Nexe (en 
execució) amb espai de trobada 
i espais per tallers (460 m2) 

 Es preveu l’obertura d’un casal 
d’entitats (en licitació la redacció del 
projecte) 

Equipaments 
esportius 

 Piscines municipals 
 Camp de futbol de Torroella 
 Camp Municipal de Futbol 
 Pavelló d’esports 
 Pista Poliesportiva 
 Pista Poliesportiva de Pineda 

de Bages 
 Pista Poliesportiva del pavelló 

d’esports 
 Pistes de petanca de 

Torroella 
 Espai street-workout Parc el 

Bosquet 
 Espai street-workout Torroella 

de Baix 

 L’oferta d’instal·lacions esportives és 
força completa i distribuïda 
territorialment. 

 L’actual pavelló d’esports no pot 
acollir tot el conjunt d’activitats per 
als diferents col·lectius i horaris. 

 Recentment (gener 2017) s’han creat 
dos espais d’street-workout 
comptant amb la participació dels 
joves implicats. 
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3.4. Síntesi de l’Avaluació del PLJ 2014-17 
 

3.4.1. Model d’avaluació previst per al PLJ 14-17 

El Pla Local de Joventut de Sant Fruitós de Bages 2014-2017 (PLJ 14-17) estableix dos eixos principals 
per a les polítiques de joventut del municipi: Emancipació i Participació.  

El PLJ 14-17 preveia desenvolupar les següents activitats d’avaluació: 

 Avaluació “acció per acció” (projectes):  L’avaluació acció per acció a partir dels indicadors i 
les eines de registre establertes. 

 Avaluació continuada (programes): A partir de les fitxes recollides per a cada acció els 
professionals elaborarem un informe de cada programa (recull qualitatiu de punts forts i 
febles i propostes de millora). 

 Avaluació anual (pla): S’elaborarà una memòria anual prenent com a base informativa els 
elements següents: 
- Les fitxes i resums de cada acció 
- Conclusions de les reunions d’avaluació realitzades a partir dels informes dels programes 
- Valoració genèrica anual 

 Avaluació final (pla): A partir de les diferents memòries anuals consecutives serà possible 
desplegar una avaluació global del període total d’aplicació del pla. 

 

Els punts de treball fonamentals seran els següents: 

• Sumatori de resultats obtinguts en els anys de desenvolupament del pla. 
• Valoració justificada del nivell d’aplicació  del pla a partir dels recursos disposats. 
• Percentatge d’accions i programes executats amb un nivell satisfactori d’èxit (a partir de 

les avaluacions anuals). 
• Processos de consulta i debat juvenil per a recollir valoracions dels joves. 

 

L’objectiu final de l’avaluació final del pla serà establir diferències entre la situació dels joves i de la 
política de joventut en l’inici de l’aplicació del pla i la nova situació. 

En arribar a la fase d’avaluació final, 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 i baix.   
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3.4.2. 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 anterior:  
 
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 ocasions particulars on ha estat participant 
entitats o col·lectius s’ha fet servir la fitxa participació (instància col·laboradora). Pels joves participants 
hi ha hagut programes amb una constància permanent (Programa PIDCES), altres tallers que ha estat 
el propi tallerista que ha realitzat la seva pròpia valoració (amb format propi) i que ens ha fet arribar 
el resum o resultats i altres programes on la recollida no ha estat tant quantitativa, sinó que ha estat 
més qualitativa amb els propis agents o usuaris. 

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 projectes. És però una debilitat que no s’han redactat 
actes de les reunions ni s’han elaborat documents específics on s’ha recollit l’avaluació continuada 
d’aquests. Es proposa com a proposta de millora la redacció d’actes d’aquestes reunions de l’Àrea 
com a document de seguiment dels programa. Sent aquestes actes una eina verdaderament útil i eficient. 

AVALUACIÓ ANUAL 
Cada any s’han redactat memòries adaptant el format a les necessitats i línies generals de treball 
agrupats. Així doncs les memòries anuals han estat les següents: 
2014 - Emancipació i Participació Jove a Sant Fruitós de Bages. 

- Apoderar els joves per fer possible la seva autonomia i emancipació  
- Programa PIDCES – l’Annexe. 
- Participació jove (Projecte específic). 

2015 - Emancipació i Participació Jove a Sant Fruitós de Bages. 
- Programa PIDCES – l’Annexe. 

2016 - Emancipació i Participació Jove a Sant Fruitós de Bages. 
- Programa PIDCES – l’Annexe. 

2017 
(previsió) 

- Pla d’actuació anual   
- Programa PIDCES – l’Annexe. 
- Ser de SantFrui (convivència-diversitat). 

 
En aquestes memòries es fa un recull quantitatiu i qualitatiu, destacant també aspectes tècnics i 
de participació. És però una debilitat que les memòries anuals dels diferents programes en la majoria 
no informen, de forma directa, sobre els indicadors d’avaluació proposats en el PLJ 14-17. En general, 
detallen aspectes molt concrets de l’organització i gestió dels serveis i activitats, de la logística i dels 
aspectes materials, així com resultats parcials, d’activitats concretes, però no indiquen, de forma clara, 
els resultats generals de cada projecte o programa. Aquesta valoració cal fer-la tècnicament a posterior 
i caldrà revisar els objectius operatius i la metodologia prevista en el nou Pla Local de Joventut per tal 
sigui realista, efectiva i eficient.  
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3.4.3. Resultats obtinguts i valoració del desplegament del Pla per programes i projectes. S’ha fet el que es preveia fer? 

     

Programa  Projecte  

 

 

 

 

 

 

 

PIDCES 

 

 

Nivell d’implementació del 
programa: ALT 

Orientació acadèmica 

 

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 valorat joves del municipi. 

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 joves per fer créixer el projecte i millorar la coordinació amb els instituts. 

 

Nivell d’implementació del projecte: ALT 

Punt al pati 

 

Valoració general: a l’Institut es fa quinzenalment, a Paidos es fa de forma puntual. Es comprova que el Punt al patí permet 
incrementar el número de consultes al Punt d’Informació Juvenil. 

Proposta de continuïtat: Es proposa treballar per campanyes informatives, una a principi de curs per donar a conèixer els 
recursos i serveis de joventut i del municipi, al voltant de dies internacionals (dona treballadora, violència de gènere...), sobre 
salut, ensenyament, etc. 

Cal pensar en el disseny d’aquestes campanyes i de les activitats de dinamització de la informació perquè resultin atractives i 
originals. 

 

Nivell d’implementació del projecte: MIG 

Catàleg de l’Annexe 

 

Valoració general: És l’eina que es fa servir als centres de secundària per gestionar i coordinar els serveis. S’adapta de manera 
contínua a les necessitats. Té una valoració molt positiva per part dels tutors de centre i els referents del Programa PIDCES. 

Proposta de continuïtat: ampliar els recursos. Ampliar les necessitats a altres àrees d’ensenyament de secundària. 

 

 

Nivell d’implementació del projecte: ALT 

Corresponsals/delegats 

 

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. 
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No s’ha treballat el projecte tal com es preveia inicialment en el Pla Local (corresponsals...). 

Proposta de continuïtat: caldria valorar la possibilitat d’encetar de nou el projecte de cara al curs 2018-2019. 

 

Nivell d’implementació del projecte: BAIX 
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Programa  Projecte  

 

 

 

 

 

 

 

NexeJove 

 

 

Nivell d’implementació del 
programa: ALT 

Brúixola  Valoració general: És un servei que es ve gent de forma regular i té una valoració general positiva. És un servei de referència 
al municipi, cada vegada més per a famílies, joves i tutors. 

Proposta de continuïtat: reforçar el servei amb la incorporació de la impulsora (comarcal) de Garantia Juvenil. Caldria 
millorar la coordinació per fer un acompanyament i un seguiment dels joves inscrits en el Programa de Garantia Juvenil. 

 

Nivell d’implementació del projecte: ALT 

Programa primavera 

 

Valoració general: Aquest programa ha perdut força des de 2016, ja que s’ha valorat amb els joves un major interès en 
activitats durant èpoques de vacances (Estiu Jove) i tardor i hivern (que és quan fa fred a l’exterior). Per aquest motiu el 
Programa primavera està desapareixent com a tal, per activitats puntuals. 

Proposta de continuïtat: cal mantenir el programa com a part de la programació anual d’activitats lúdiques, festives i de 
lleure, però sense ser prioritari, guanyant força (i pressupost) el Programa de l’Estiu Jove. 

 

Nivell d’implementació del projecte: MIG 

Setmana jove 

 

Valoració general: S’han fet les activitats i amb consulta i major participació dels joves. Els dos darrers anys del Pla s’ha 
aconseguit invertir per del romanent en el concert de la Setmana Jove, així que s’ha pogut portar grups amb més cartell per al 
Programa. Es concentra tot en una sola setmana (anteriorment havia estat un programa més llarg, però per l’època de l’any s’ha 
valorat millor així). 

 

Nivell d’implementació del projecte: ALT 

Estiu jove 

 

Valoració general: S’han fet les activitats, durant el mes de juliol, molt centrades per a adolescents i joves de 12 a 18 anys, 
tot i que es va ampliant el perfil. Les activitats han estat proposades a les Trobades Joves, fet que s’ha consolidat com a acte 
participatiu i algunes de les activitats funcionen amb comissions de joves col·laboradors. 

Proposta de continuïtat: Ampliar el perfil i diversitat. 

 

Nivell d’implementació del projecte: ALT 
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Unexe't 

 

Valoració general: S’ha treballat per la participació dels joves en les festes del poble. En alguna de les festes no s’ha ofert la 
possibilitat que els joves hi participin en la programació (Festa major d’hivern), en la resta sí. L’objectiu de “positivitzar la imatge 
de l’Ajuntament enfront els joves” no s’ha treballat de forma específica. 

Proposta de continuïtat: Cal seguir treballant per vincular els joves a l’organització de les festes del poble. L’objectiu de 
“positivitzar la imatge de l’Ajuntament enfront els joves” es pot treballar de forma integrada en el conjunt de serveis i projectes 
de la Regidoria. 

 

Nivell d’implementació del projecte: MIG 

Infonex-e 

 

Valoració general: El projecte s’ha orientat a articular la comunicació del servei amb els joves. Es disposa de web, de Facebook 
i Instagram. Al 2017 s’ha posat en marxa un apartat específic del NexeJove dins l’APP de l’Ajuntament. 

A finals de 2017 s’inicien les entrevistes a joves. 

Proposta de continuïtat:  Caldria pensar si la comunicació del servei és un projecte, en sí mateix, o una part del procés de 
planificació i gestió de tots els projectes i atendre- la de forma integrada. Cal revisar la web i actualitzar-la. Cal introduir el 
vídeo en la web.  

 

Nivell d’implementació del projecte: ALT 
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Programa  Projecte  

 

 

 

 

Apoderar els joves per 
fer possible la seva 
autonomia i 
emancipació 

 

 

Nivell d’implementació del 
programa: ALT 

Carrega piles 

 

Valoració general: S’han fet diversos tallers amb l’objectiu de donar a conèixer àmbit laborals diversos. Aquest projecte, ha 
anat perdent força. En part és el Programa de garantia juvenil que pot cobrir part de les funcions d’aquest projecte. 

Sí que s’han recollit interessos i se n’ha fet algun de puntual. 

Proposta de continuïtat: Cal repensar-lo segons les noves necessitats detectades. 

 

Nivell d’implementació del projecte:  MIG 

Club de la feina jove 

 

Valoració general: Recursos per la recerca de feina, borsa de treball (connectada a la xarxa Xaloc). Pocs usuaris joves, la 
majoria sobrepassen els 30 anys. Els joves que hi accedeixen ho fan derivats per altres serveis o per familiars i coneguts. 

Amb la posada en marxa del Programa de Garantia Juvenil s’ha incorporat la figura de la impulsora (comarcal) de Garantia 
Juvenil. 

Proposta de continuïtat: adaptar els continguts i fer difusió específica. Cal repensar la xarxa i coordinació entre àrees. 

 

Nivell d’implementació del projecte: ALT 

Tallers ocupa't 

 

Valoració general:  Es fan dues programacions anuals de tallers d’operador de carretons i de manipulador d’aliments, tallers 
de recerca de feina, alfabetització digital, ús de les xarxes socials per a la recerca de feina i habilitats socials i competències clau. 
Els cursos per al desenvolupament de competències tècniques (carretons i manipulació d’aliments) tenen una alta demanda. 

Proposta de continuïtat: Repensar l’oferta segons necessitats i possibilitats.  

 

Nivell d’implementació del projecte: ALT 

 

Programa  Projecte  

 

 

Assemblea de joves  (trobades 
joves) 

 

Valoració general: Les trobades, obertes a la participació de tota la població jove del municipi, s’han vingut convocant de 
manera periòdica, si bé és veritat que s’han vinculat a la programació d’activitats o programes específics (especialment: 
Carnestoltes i Estiu Jove). La valoració que realitzem, tant pel nombre d’assistents com per la participació activa d’aquests, és 
positiva. 
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El futur és teu, 
Participa! 

 

 

Nivell d’implementació del 
programa: MIG 

Proposta de continuïtat: S’han de buscar mecanismes per a incrementar la diversitat dels assistents i, més concretament, la 
participació dels i les joves majors de 18 anys. També seria interessant convocar trobades més sovint, per tal d’afavorir una 
participació més estable del jovent del poble. 

 

Nivell d’implementació del projecte:  MIG 

SantFree Joves 

 

Valoració general: La creació d’un grup de Whatsapp amb totes les persones joves interessades en col·laborar al disseny i 
l’organització d’activitats ha afavorit la implicació d’un major nombre de joves (majoritàriament entre 14 i 18 anys), ja que ara 
no es requereix reunir-los presencialment. Alguns joves d’entre 18 i 25 anys també continuen vinculats al col·lectiu SantFree 
Joves, però la seva participació és més puntual (remarcant l’organització de la Calçotada Jove). 

 

Proposta de continuïtat: Igual que al cas de l’Assemblea de Joves, cal fomentar la participació, més continuada, dels joves 
majors de 18 anys. 

 

Nivell d’implementació del projecte:  MIG 

Okupem-nos 

 

Valoració general: Només s’ha posat en funcionament la cessió d’espais al Nexe i la sala d’estudi al Nexe i a la Biblioteca 

Proposta de continuïtat: El projecte s’ha redefinit durant el període de vigència del Pla Local i s’ha centrat en la cessió 
d’espais en el Nexe i en la sala d’estudi al Nexe i a la Biblioteca. 

 

Proposta de continuïtat: El projecte s’ha redefinit durant el període de vigència del Pla Local i s’ha centrat en la cessió  

d’espais en el Nexe i en la sala d’estudi al Nexe i a la Biblioteca. 

 

Nivell d’implementació del projecte: BAIX 
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3.4.4. Avaluació de l’aplicació de la metodologia del PLJ 14-17. S’ha fet com es preveia 
fer? 

La metodologia proposada per al disseny, implementació i avaluació del Pla Local es fonamenta en 4 
principis: participació, transformació, integralitat i qualitat. 

Sobre la participació, el Pla preveia les Trobades Joves (assemblees semestrals o anuals obertes a 
tot el jovent de Sant Fruitós) i l’espai “Santfree Joves”, considerat un grup de participació estable creat 
arran de l’elaboració del Pla Local de Joventut, que havia de tenir un periodicitat mensual en les seves 
trobades. La participació, com a principi metodològic per al desenvolupament del Pla Local, es 
considerava una condició “per al disseny, seguiment i avaluació per part de tots els agents rellevants i 
afectats per la política a desenvolupar”. A la pràctica, però, els espais de participació s’han vinculat a 
l’organització, desenvolupament i programació pròpia d’activitats i no tan a la governança del Pla Local. 
Per tant, es pot dir que, tot i que s’han desenvolupat projectes orientats a promoure-la, la 
participació juvenil no ha estat el motor principal del Pla i no s’ha integrat en el seguiment 
i vigilància del seu desenvolupament. Nivell d’implementació de la mesura: MIG 

En algunes de les entrevistes realitzades s’identifica aquest aspecte: 

 Dificultats per mobilitzar la participació dels joves de forma amplia i general 
 Mancança d’activitats que permetin conèixer el municipi i el funcionament de l’Ajuntament, per 

tal de valorar-lo i “formar una identitat local”. 
 Mancança d’un espai o projecte de participació específic per a adolescents. 
 Dificultats per mobilitzar la participació de determinats col·lectius juvenils com són les noies i 

els adolescents 
 Fa uns 6-7 anys es va activar la participació del jovent a Sant Fruitós i es va formar un grup de 

joves (SantFree) que s’ha mantingut vinculat a l’organització de determinades activitats 
(calçotada jove, rua de carnaval, concerts de festa major d’estiu...), en aquests moments s’està 
produint un procés de relleu generacional en aquest grup. 
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Sobre la voluntat i capacitat transformadora el Pla proposava: 

- L’establiment de mecanismes d’avaluació i seguiment que mesurin la inclusivitat 
- La facilitació de recursos, eines i acompanyament als professionals de joventut  
- La capacitació dels i de les professionals de les polítiques de joventut 
- La capacitació i apoderament dels i de les joves  
- La identificació i anàlisi de l’evolució dels diferents factors i eixos de desigualtat 

Nivell d’implementació de la mesura: BAIX 
Nivell d’implementació de la mesura: ALT 
Nivell d’implementació de la mesura: ALT 
Nivell d’implementació de la mesura: MIG 
Nivell d’implementació de la mesura: BAIX 

 

Pel que fa a la Integralitat, el Pla indicava: 

- Desenvolupar sistemes d’articulació multinivell per garantir la integralitat 
- Desenvolupar formes de coordinació interdepartamental i interinstitucional 
- Crear espais de treball “multisectorials” amb diferents perfils i experts 

Nivell d’implementació de la mesura: ALT 
Nivell d’implementació de la mesura: ALT 
Nivell d’implementació de la mesura: MIG 

 

Finalment, els criteris per valorar la dimensió “qualitat” eren: 

- Generar mecanismes d’avaluació i seguiment per diagnosticar, planificar, redefinir i avaluar el 
procés i l’impacte sobre la població juvenil de les polítiques, accions i mesures desenvolupades 

- Millora del coneixement i de la capacitat de diagnòstic (situació, necessitats, demandes, formes 
de capacitació i necessitats) de les polítiques d’intervenció i fer-les més inclusives 

- Anàlisi de la participació i l’accés als recursos, drets, béns i serveis dels diferents perfils de joves 
- Generació d’eines i recursos per a una millor diagnosi 

Nivell d’implementació de la mesura: MIG 
 

Nivell d’implementació de la mesura: ALT 
  

Nivell d’implementació de la mesura: BAIX 
Nivell d’implementació de la mesura: MIG 
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3.4.5. Actuacions realitzades no previstes inicialment en el PLJ 2014-17 

Consell Municipal de Joventut 
Per acord de Ple de 9 de juny de 2016, es va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana (Bulletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 19 d’agost de 2016). El Reglament, en el Títol V estableix l’obligada 
existència del Consells, entre els quals es troba el Consell Municipal de Joventut.  

 
Títol IV. Òrgans de participació. 
Article 20. Caràcter dels òrgans de participació. 
1) La constitució dels òrgans de participació és facultativa. La seva creació i modificació ha de ser acordada pel Ple 
municipal, per majoria simple. 
2) Els òrgans de participació tenen caràcter consultiu. Son l'espai d'assessorament, informació, debat, estudi i 
proposta sobre assumptes vinculats als seus àmbits. 
3) Presideixen els òrgans de participació l'alcalde o el regidor en qui delegui l'alcalde. 
4) Els acords o conclusions dels òrgans de participació son públics. 
5) Els òrgans de participació es regiran per aquest reglament en tot cas. 
 
Article 21. El Consell. 
1) El Consell es l'òrgan mitjançant el qual s'estructura de participació general de la ciutadania en la política municipal. 
2) Les seves funcions principals son d'informació, estudi, debat i assessorament, per l'acompanyament i contrast de 
l'acció de govern. 
3) El Consell es també un espai d'informació i un àmbit per compartir els treballs, informes o plans realitzats pels 
tècnics, en cada cas. 
4) Els òrgans de participació, han de funcionar a traves de la creació d'un Consell, tenint en compte les seves 
característiques pròpies en cada cas. 
5) Els òrgans de participació podran funcionar mitjançant comissions les quals podran estar integrades exclusivament 
per membres sense condició de regidors i/o tècnics. 
 
Article 22. Composició del Consell. 
1) El Consell serà presidit per l'alcalde o regidor en qui delegui. 
2) La composició del Consell serà el que resulti de l'aprovació del Ple. 
 
Article 23. Funcions del Consell. 
a) Conèixer i debatre els projectes motiu de la seva creació. 
b) Emetre propostes d'acord per elevar a l'organisme d'aprovació, sobre els projectes motiu de la seva creació. 
c) Proposar al president l'elaboració de nous informes o estudis, per a millor coneixement de l'objecte de la seva 
creació, per la presa de decisions i elevació de propostes. 
d) Elaborar propostes i suggeriments en relació a la temàtica objecte de la seva creació. 
e) Altres de naturalesa anàloga que es determinin en l'acord de creació i/o modificació. 
 
Article 24. Funcionament del Consell. 
1) El Consell es reunirà per convocatòria de la seva presidència, almenys una vegada a l'any en sessió ordinària. 
També es podrà reunir: 
a) A iniciativa de la presidència, quan ho consideri adient. 
b) A proposta d'un terç dels seus membres. 
2) La dinàmica de les sessions, les convocatòries i altres aspectes de funcionament seran acordats en el si del propi 
Consell. 
3) Cada Consell estarà vinculat a una regidoria, relativa a la funció encomanada, i el regidor/a de l’àrea especifica 
haurà de formar part d'ella. 
 
Títol V. Consells municipals d'obligada existència. 
S'estableix l'obligada existència dels consells que s'enumeren tot seguit: 
a) Consell municipal de Cultura. 
b) Consell municipal d'Infants. 
c) Consell municipal de Gent gran. 
d) Consell municipal de Joventut. 
e) Consell municipal de Veïnatge. 

Posteriorment, per acord de Ple de 12 de desembre de 2016, es va aprovar crear el Consell Municipal 
de Joventut, així com establir la seva composició: 
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 President: Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde. 
 Regidor Àrea: Ingrid Bonells Casau, Regidora de Joventut. 
 Tècnic municipal (actua com a secretari del Consell): Sergio Lopez Serrano, Tècnic Auxiliar de 

Joventut. 
 2 representants del grup municipal Gent fent Poble. 
 2 representants del grup municipal Convergència i Unió. 
 1 representant del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés. 
 1 representant d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal. 
 1 representant ciutadà designat per cada grup municipal (total 4). 
 1 representant de cada entitat de les següents (total 10). 

• Mijac Estel Amic. 
• IES Gerbert d’Aurillac. 
• AMPA de l’IES Gerbert d’Aurillac. 
• Escola Paidos. 
• AMPA de l’Escola Paidos. 
• ASFE. 
• Futbol Club Fruitosenc. 
• EXEN. 
• Biblioteca municipal. 
• Associació Ràdio Sant Fruitós. 
 

 
En el mes d’abril de 2017 s’ha constituït el Consell Municipal de Joventut, amb la seva primera reunió, 
en la qual es va presentar el funcionament i els objectius del Consell als seus membres, es van recollir 
algunes propostes per part dels assistents i es va acordar actualitzar el llistat d’entitats membres 
(eliminant aquelles que ja no són en funcionament i afegint la nova entitat juvenil creada al municipi). 
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Ser de santfrui: stop bullying i basketbeat 

Per una banda, durant tot el Pla s’ha actuat en els centres educatius de secundària, duent a terme un 
catàleg d'activitats fet a mida per respondre les necessitats de cada centre -el Programa PIDCES-. 

D’aquestes necessitats ja es van incorporar activitats amb l'objectiu de prevenir i intervenir en casos 
de bullying i cyberbullying als centres d'educació secundària del municipi Stop Bullying es va plantejar  
com a una nova actuació, de caràcter transversal, integral i sistèmic, que dóna una estructura més 
estable a aquestes intervencions. Incorporant activitats i intervencions i adaptant les ja realitzades.  

Al 2016 es va participar en el projecte de Basket Beat Bages. Realitzant tallers de Basket Beat amb 
joves del municipi, un total de 10 sessions i amb participació als actes del 25 de novembre (contra la 
violència de gènere), actuació comarcal de Basket Beat Bages i participació en la cloenda de Ciutat del 
Basket Català. Es realitza una nova edició dels tallers a l’INS amb les aules obertes i un nou taller al 
NexeJove a finals del 2017 i actualment hi ha previst un nou acte comarcal al desembre de 2017. 

Per altra banda a finals del curs 2016-17 s’incorpora la proposta de centre emocionalment 
intel·ligent, lligat al programa Ser de Santfrui, incorporant intervencions entorn la intel·ligència 
emocional, actualment en disseny i coordinació amb l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament. 

 

Aquests projectes tenen cabuda en les temàtiques sorgides en la detecció de necessitats més actuals i 
estem convençuts que es reflectiran en resposta a les necessitats detectades en el Pla, i per tant 
redefinits segons els objectius i pla d’accions que es desenvoluparan en el Pla Local actual. 
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3.5. Dades Sociodemogràfiques  
 

3.5.1. Objectiu 

Obtenir un breu recull de dades sociodemogràfiques del municipi i de les persones joves és l’objectiu 
primordial d’aquest anàlisi sociodemogràfic. D’aquesta manera, les polítiques de joventut incloses en el 
present Pla Local de Joventut podran adequar-se millor a la realitat dels joves santfruitosencs i, per 
tant, tindran la capacitat de ser més realistes. 

En aquest apartat el què es pretén és fer un estudi de la realitat juvenil en quant a la quantitat de joves 
que hi ha al municipi. 

 

3.5.2. Metodologia 

Per conèixer la realitat juvenil del municipi, s’ha procedit a fer una interpretació de les dades més 
significatives que afecten el projecte de vida dels joves. Les dades s’han obtingut de diverses fonts: 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), l’Observatori Català de la Joventut (OCJ), l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE), l’Observatori del Treball i el Model Productiu, l’informe mensual sobre el 
mercat de treball del Bages i l’informe sobre Estructura Empresarial del Bages (ambdós editats per 
l’Ajuntament de Manresa) i del padró municipal de l’ajuntament.  

Les dades utilitzades han estat les més actuals possibles, en quant a la població s’ha treballat amb dades 
del 2016. Pel que fa a l’educació i l’habitatge, les dades més actuals de les que es disposen són del 2001 
de l’IDESCAT, i no s’han tingut en compte per irreals. 

En quant a les dades d’atur s’han buscat les més actuals possibles en el moment de realitzar el Pla Local 
de Joventut, ja que és un problema actual, preocupant i en augment; sinó no s’hagués pogut copsar la 
realitat del moment. 

 

3.5.3. Demografia 

Després d’un període de fort increment poblacional, especialment durant la primera dècada del segle 
XXI, el ritme de creixement demogràfic de Sant Fruitós de Bages s’ha alentit els últims anys. En els 
darrers quatre anys (2012-2016) la població ha crescut de forma molt moderada (0,5% de mitja anual). 

Així, mentre que entre 2001 i 2010 el nombre d’habitants va augmentar en 2.465 persones, des de 
llavors i fins a 2016 la pujada ha estat només de 203 persones, arribant als 8.387 habitants actuals. 
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Alguns dels possibles motius de l’evolució positiva experimentada durant aquest segle tenen a veure 
amb la transformació urbanística dels últims anys (augment de la construcció, proximitat amb Manresa, 
habitatges una mica més barats que a Manresa,...), la millora de les comunicacions (eix tranversal i eix 
del Llobregat), les migracions internes i externes cap al municipi, la proximitat dels diferents polígons 
industrials que té la població i la qualitat de vida de la població – ja que és un municipi tranquil i acollidor, 
al costat de Manresa i amb fama de poble dormitori. 
 
A Sant Fruitós de Bages hi ha 1.226 joves, que representen el 14,62 % de la població del municipi. 
De la mateixa manera  que va ocórrer amb el conjunt de la població, el nombre total de joves també 
s’ha mantingut estable durant els darrers anys, frenant l’important descens percentual que s’havia 
produït des de l’any 2001. 
 

 

 Font: Idescat. Elaboració pròpia. 

 
Com es pot veure a la taula superior, aquesta evolució del percentatge de joves a Sant Fruitós de Bages 
va bastant en consonància amb el fenomen registrat al conjunt de la Comarca del Bages. Tant és així 
que, de fet, al 2016 el percentatge de joves al municipi ha tornat a situar-se per sobre de la mitjana 
comarcal, recuperant parcialment la situació existent fins a l’any 2012. 

                                                
6 Nota: l’1 de maig de 2015 es va crear la comarca del Moianès, essent part prèviament de la Comarca del Bages cinc dels municipis que la 
van constituir: Calders, L'Estany, Moià, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló. 

 Bages Sant Fruitós de Bages 

Any Població6 
Joves 

(15-29) 
% Joves Població 

Joves  
(15-29) 

% Joves 

2016 174.381 24.505 14,05 8.387 1.226 14,62 

2012 185.865 30.351 16,32 8.198 1.241 15,13 

2008 181.346 32.413 17,87 7.782 1.469 18,88 

2006 173.236 32.995 19,04 7.199 1.480 20,55 

2001 155.118 32.183 20,75 5.719 1.384 23,32 

1996 152.586 33.951 22,25 5.300 1.283 24,21 
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Font: elaboració pròpia. Dades IDESCAT 

La població juvenil (15-29 anys) representa, l’any 2016, el 14,61% de la població total. En els darrers 
deu anys la població juvenil s’ha reduït en un 5%. Per grups quinquennals el que més redueix el 
seu pes relatiu és el de 25 a 29 anys. 

La projecció del creixement natural de la població juvenil per als propers cinc anys (2016-2021) fa 
previsible un augment del pes relatiu de la població juvenil (1,3%), especialment de la franja 
d’edat de 15 a 19 anys. 

L’estructura de la població és piramidal a partir dels habitants de 40 anys en amunt, però irregular en 
les edats inferiors, i fent una panxa entre els 30 i els 40 anys, com passa a la resta de la comarca, a 
Catalunya i en general a tota la societat occidental. La davallada més significativa és la que comprèn les 
edats que van dels 20 als 29 anys, moment en què coincideix amb la dècada dels 90, en els seus inicis 
marcada per una crisi econòmica i perquè en la societat els anys 80 i 90 és quan les dones retarden 
l’edat de tenir el primer fill.  
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Font: Idescat. Padró municipal d’habitants. 
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Estructuració de la població 

Com hem dit el municipi de Sant Fruitós de Bages està integrat per un nucli antic de població, on s’ha 
desenvolupat el poble modern, 4 urbanitzacions més apartades i algunes cases disseminades pel terme.  

Del total de joves que viuen al municipi, amb dades del maig de 2017, 845 viuen al nucli (-9) i 456 a les 
urbanitzacions (+81). Pineda de Bages continua sent la que compta amb un major número de joves, 
seguida de les Brucardes. Els joves que viuen als afores del nucli són el 35,05% dels joves del 
municipi, i representen 4,54 punts més que fa 4 anys. 

 

Font: Padró municipal. Maig 2017. 

 
D’aquesta manera, podem dir que la majoria de nuclis han guanyat població juvenil durant 
aquest període, excepte el nucli urbà de Sant Fruitós (que ha viscut una petita reducció, del -1,05%) i, 
sobretot, Torroella de Baix (que ha patit una important davallada del 16,42%). 

Si es compara per edats de joves, a on hi ha més població són amb els joves més petits, seguits pels de 
30 a 34 i fent una davallada al mig. La franja més crítica és la de 20 a 24 anys. Això indica una 
recuperació de la població juvenil del municipi, gràcies a l’increment de la natalitat i l’arribada de 
població immigrant durant la primera dècada del segle XXI. 

 

JOVES DE 15 A 29 PER NUCLIS DE POBLACIÓ 
 

Home Dona 
Total 
2016 

Total 
2012 

% 
Variació 

Rosaleda 51 33 84 67 25,37% 
Torroella de Baix 25 31 56 67 -16,42% 
Sant Fruitós de Bages 430 415 845 854 -1,05% 
Brucardes 61 58 119 99 20,20% 
Pineda de Bages 81 116 197 142 38,73% 

Total 648 653 1301 1229 5,86% 

Font: Elaboració pròpia. Dades IDESCAT 
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Sant Fruitós de Bages homes dones total % 

10-14 299 245 544 23,66% 

15-19 250 220 470 20,44% 

20-24 174 189 363 15,79% 

25-29 188 205 393 17,09% 

30-34 269 260 529 23,01% 

Total 1180 1119 2299 100,00% 

 Font: Idescat. Elaboració pròpia. 

 

3.5.4. Migracions 

Les migracions internes entre municipis són molt importants per a la demografia de Sant Fruitós de 
Bages, encara que varien molt en funció dels anys i de la conjuntura econòmica.  

Fins a l’any 2009 existia un flux de població alt que tenia com a resultat un saldo positiu per a Sant 
Fruitós tant a nivell de població en general com de joves que venien i marxaven. Aquesta era la dinàmica 
de Sant Fruitós que sempre ha sigut una població més de rebre immigrants que no pas d’emigrar. Al 
2010 aquesta migració interna va variar i per primer cop en més de 20 anys va sortir negativa.  

Des de llavors, i fins l’any 2015, s’han anat alternant anys amb saldos positius i negatius, però amb 
desviacions molt més petites que en la dècada anterior. Així doncs, sembla que la tendència marca 
una certa estabilitat (entre 2011 i 2015 el saldo net és de 38 persones més provinents de migracions 
internes), però és difícil preveure l’evolució d’aquesta estadística durant els propers anys. 

 
 Font: Idescat, a partir de l’Estadística de variacions residencials de l’INE. 
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Pel què fa a l’emigració externa tenim que el 2016 la població resident nascuda fora de Catalunya 
és d’un 20,67%, essent els nascuts fora de l’estat espanyol el 6,99% i a la resta de l’estat el 13,69%.  Del 
total de la població, un 4,91% té nacionalitat estrangera.  
 

 
 Font: Idescat. 

 

 

 
Per nacionalitat Espanyola Estrangera Total % Estrangera 

10-14 380 30 410 7,32% 
15-19 435 20 460 4,35% 
20-24 455 0 455 0,00% 
25-29 370 45 415 10,84% 
30-34 720 50 775 6,45% 
Total 2.360 150 2.510 5,98% 

 Font: Padró municipal d’habitants (Institut d’Estadística de Catalunya i Instituto Nacional de Estadística). 
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Per lloc de 
naixement 

Espanya Estranger Total % Estranger 

10-14 380 30 410 7,32% 
15-19 425 35 460 7,61% 
20-24 455 0 455 0,00% 
25-29 370 45 415 10,84% 
30-34 720 50 775 6,45% 
Total 2.345 160 2.510 6,37% 

 

 Font: Ibídem. 

 

3.5.5. Educació 

A  l’hora de parlar sobre l’educació de Sant Fruitós de Bages, hem de tenir en compte els següents 
aspectes:  
 Sant Fruitós de Bages té actualment dos centres on es pot fer la secundaria obligatòria, un dels 

quals ofereix també la possibilitat de cursar-hi el Batxillerat.  
 Cal destacar que la gran majoria d’alumnes d’ESO viuen a Sant Fruitós, però a l’Escola Paidos 

hi ha  alguns alumnes que provenen de la comarca, destacant Manresa, Santpedor i Navarcles.  
 Pel què fa als alumnes que cursen batxillerat a l’INS Gerbert d’Aurillac, també s’hi 

comptabilitzen els alumnes de Navarcles, ja que no ofereix Batxillerat. 
 Fins ara no hi havia cap centre que ofereixi Cicle Formatius (els més propers eren a Manresa). 

Tanmateix, recentment s’ha aprovat la implantació, a partir del curs 2017-2018, del Cicle 
Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i Publicitat en el Sector Vitivinícola, que s’impartirà 
a l’INS Gerbert d’Aurillac en la modalitat de Formació Professional Dual. 

 Tampoc hi ha oferta formativa de nivell universitari al municipi. La més propera és a Manresa. 
 

 
 
Com es pot comprovar a la taula anterior, Sant Fruitós ofereix més places d’ensenyaments no 
universitaris que las demandades pels propis alumnes del municipi, de manera que el 39,7% de les 
matrícules són de joves (o nens/nenes) residents a altres municipis (majoritàriament, de la 
pròpia Comarca del Bages). 
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Per l’altra banda, observem que el 23,6% dels alumnes residents al municipi opten per cursar els seus 
estudis a una altra localitat – principalment, com al cas anterior, a altres municipis de la Comarca del 
Bages. Durant el curs 2015/2016, 133 joves de Sant Fruitós de Bages estan cursant Cicles 
Formatius a altres municipis7. 

La taxa d’alumnes de 4t d’ESO matriculats en centres del municipi que obtenen el graduat és propera 
al 100%. No s’ha pogut quantificar el número d’alumnes que abandonen l’escolaritat obligatòria abans 
d’arribar a 4t ESO. 

Curs 
Centres 

ESO 
Alumnes 4t ESO 

que graduen 
Alumnes 4t ESO que 

repeteixen 
Alumnes 4t ESO que 

certifiquen 

2012-2013 2 57 (95%) 1 (1,7%) 2 (3,3%) 

2013-2014 2 63 (98,4%) 1 (1,6%) 0 (0,0%) 

2014-2015 2 75 (97,4%) 1 (1,3%) 1 (1,3%) 

 
 
No tenim dades actuals sobre la continuïtat d’estudis ja que les que tenim provenen del padró municipal 
d’habitants i no estan actualitzades (els ciutadans no van a modificar les seves dades un cop han obtingut 
una nova titulació). 

 

3.5.6. Mercat laboral 

Sant Fruitós de Bages compta amb diferents polígons industrials en els quals, a juny de 2008, segons un 
estudi del Consell Comarcal del Bages (CCB), hi treballaven més de 7.000 persones en més de 850 
activitats econòmiques donades d’alta. En la mateixa pàgina web del CCB, a l’abril de 2017, hi ha 
registrades 517 empreses –  és a dir: 233 empreses menys que 9 anys abans (i 97 menys que al juny de 
2012). 

                                                
7 Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament. 

Font: elaboració pròpia. Dades del Departament d’Ensenyament 
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Els polígons industrials o espais d’activitat 
econòmica (PAE) són:  

- P.I. Pla de Santa Anna 
- P.I. Sant Isidre 
- P.I. Riu d’Or- Casanova 
- P.I. El Grau 
- P.I. Carretera de Berga  
- P.I. La Serreta 
- P.I. La Bòbila (nucli urbà) 
- P.I. Carretera d’Artés 
- P.I. Llobregat – La Serreta 
- Fàbrica Vermella  
- Sant Benet de Bages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Fruitós de Bages és el segon municipi del Bages que registra la major facturació per 
càpita: 94.174 euros per habitant. Quatre activitats econòmiques destaquen a Sant Fruitós de 
Bages:  

• El sector de la fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport. Genera el 33,8% 
de la facturació del teixit empresarial del municipi. 

• La venda i reparació de vehicles de motor. Genera el 8,5% de la facturació del teixit empresarial 
del municipi. 

• Les activitats professionals, científiques i tècniques. Generen el 7,2% de la facturació del teixit 
empresarial del municipi. 

Pla de Santa 
 

Sant Isidre 

Riu d’Or-Casanova 

El Grau 

Polígon Carretera de Berga 

La Serreta 

La Bòbila 

Polígon Carretera 
d’Artés 

Polígon Llobregat-Torroella 

Fàbrica 
 

Sant Benet de Bages 
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Atur a Sant Fruitós 

Malgrat la important davallada que ha patit durant l’època de crisi econòmica, el nombre de 
treballadors/ores de les empreses ubicades a Sant Fruitós de Bages és, encara, molt elevat. Sant Fruitós 
és un municipi amb molts llocs de treball i que atrau a gent de la tota la comarca. 
 
Segons les dades generals de l’informe mensual de la Diputació de Barcelona de l’atur registrat  als 
municipis i comarques de la província a març de 2017: 
 

 
A la província de Barcelona el mes de març de 2017 tanca amb 446.017 (taxa d’atur del 12,47%) 
demandants d’ocupació considerats desocupats inscrits a les oficines del Servei Públic d’Ocupació a la 
província de Barcelona. Aquesta xifra és un 0,84% inferior (-6.325) a la de demandants del mes anterior, 
i un 11,76% inferior (-43.409) a la de demandants del mateix mes de l’any anterior.  
 
A Sant Fruitós de Bages l’atur es situa, en març de 2017, en 413 persones que busquen feina i 
estan apuntades a les llistes de l’atur. Aquesta xifra se situa al 9,65% de la població i es manté 
significativament per sota de la mitjana de Catalunya. 
 
Pel què fa a l’atur juvenil, i atenent a les dades facilitades per l’Observatori del Treball i el Model 
Productiu, podem veure que l’atur juvenil (87 persones fins als 34 anys) representa només el 26,92% 
del total al municipi. A més a més, la gran majoria dels joves desocupats (62) porten menys de 6 
mesos a l’atur.  
 
La bretxa de gènere existent entre els joves aturats – el 59,77% són dones – encara és bastant 
important, però s’aprecia una evolució positiva en comparació amb els aturats d’entre 35 i 64 anys 
(66,43% són dones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territori 
Atur 
Març 
2017 

Variació atur mensual 
Variació atur 

interanual 
Taxa 
atur 
Març 
2017 

Absolut Relatiu Absolut Relatiu 

Sant Fruitós 
de Bages 

413 -27 -6,54% -54 -12,27% 9,65% 

Bages 10.370 -93 -0,89% -1.389 -11,81% 13,07% 

Província 
Barcelona 

325.727 -2.772 -0,84% -43.409 -11,76% 12,47% 

Catalunya 446.017 -6.325 -1,40% -53.974 -10,79% 15,03% 
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 Font: Observatori del Treball i el Model Productiu. 

 
El número de persones del municipi registrades com a aturades s’ha anat reduint significativament en 
els darrers anys, especialment en les franges de 25 a 39 anys i de 40 a 54 anys. 

 
Font: elaboració pròpia. Dades IDESCAT 
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Informe de Situació Laboral de les persones joves a Catalunya 

Per una altra banda, i a falta d’estudis desagregats per municipis, considerem que convé tenir en compte 
les conclusions recollides a l’informe de “Situació Laboral de les persones joves a Catalunya”, 
elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, corresponent al primer trimestre de l’any 2017. En 
aquest informe se’n treuen algunes característiques comunes a la situació dels joves a tot Catalunya: 

 
Situació d’activitat 

 La taxa d’activitat juvenil augmenta degut a la millora de l’economia. Durant la crisi, 
la taxa d’activitat juvenil ha caigut gairebé 15 punts i s’ha situat per sota de la de les persones 
de més de 29 anys. No obstant això, a partir de 2015 la taxa d’activitat durant el 1r trimestre 
ha augmentat amb força de manera sostinguda. Si el 2014 se situava en el 39,7% de la població 
jove, el 2017 s’ha situat en el 44,9%. L’augment interanual de la taxa d’activitat ha estat d’un 
2,6%.  

 Un 44,9% de joves estan ocupats i un 14% està a l’atur (coeficient d’atur juvenil).  
 Les persones inactives que no estudien són el 5% del col·lectiu jove.  

 
Ocupació  

 Es manté amb força el creixement de l’ocupació juvenil. En concret, aquest trimestre 
hi ha 30.400 persones joves ocupades més que fa un any i 22.400 més respecte el trimestre 
anterior. La taxa d’ocupació juvenil se situa en el 44,9%. Malgrat això, la taxa d’ocupació juvenil 
se situa 20 punts per sota respecte el primer trimestre de 2007. Tot i això, en els darrers any 
la taxa d’ocupació ha crescut un 2,6%.  

 El sector de serveis és el que està liderant la creació d’ocupació. Aquest sector ha 
passat d’ocupar el 64,2% de les persones joves el 2007 al 83,1% el 2017. Respecte el primer 
trimestre de l’any passat el pes de l’ocupació jove en el sector serveis també ha crescut (del 
81,1% al 83,1%). Aquest sector està absorbint part de la població jove poc qualificada 
directament afectada per l’impacte de la crisi sobre la construcció i la indústria: les persones 
ocupades en restauració, serveis personals o vendes són les que han crescut més en el recent 
augment de l’ocupació. En el darrer any, aquest tipus d’ocupacions han passat de representar 
el 29,7% de les ocupacions juvenils al 34,4%; el 2007 representaven el 15,1%.  

 La creació d’ocupació està lligada a un increment destacable de la temporalitat. 
Tot i que semblava que l’increment de la temporalitat es podia circumscriure a l’escassa creació 
d’ocupació durant els moments més durs de la crisi, l’augment de l’ocupació actual també s’està 
fent a partir de la contractació temporal. Del primer trimestre de 2015 al primer de 
2017 els contractes temporals entre la població jove assalariada han passat del 
40,5% al 48,1%.  
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Atur  

 L’atur disminueix en un context d’increment de l’activitat. A diferència d’altres 
moments passats en què la disminució de la taxa d’atur estava vinculada a un descens de 
l’activitat, en aquest trimestre la disminució de l’atur s’explica per un augment de l’ocupació, 
que és superior a l’augment de l’activitat que també s’ha produït.  

 La taxa d’atur entre el col·lectiu de 16 a 29 anys se situa en el 23,7%, un 4,1% menys 
que fa un any. En el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur és del 32%.  

 En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 143.700 joves a l’atur, 22.400 persones menys que fa 
un any.  

 El diferencial amb la població de més de 29 anys és de més del 10%. Tot i que la 
recuperació ja ha arribat al col·lectiu jove, l’atur entre aquest col·lectiu segueix sent força més 
alt que entre el de més edat.  

 L’atur afecta més als joves sense estudis postobligatoris (41,3%), als més joves (51,9% 
als menors de 20 anys), als nois (25,7%) i als estrangers (35,1%).  

 La cobertura de la prestació per desocupació d’atur entre els joves és del 10,6%, 
gairebé la meitat que el mateix trimestre de 2007 (19,9%). 

 
Estudis en curs  

El 52,1% de les persones joves estudien. Del 2010 al 2017, la proporció de joves que estudien 
ha passat del 43,5% al 52,1%. Semblava que amb els inicis de la recuperació econòmica aquesta 
tendència s’aturava, però el primer trimestre de 2017 la proporció de joves que estudien ha tornat a 
pujar.  
 

 
Emancipació  

La millora de l’ocupació encara no afecta la taxa d’emancipació. L’emancipació ha sofert una 
forta baixada coincidint amb la crisi econòmica i tot i la millorar de l’ocupació encara no es detecten 
indicis de recuperació i continua caient. El primer trimestre de 2017 se situa en el 23,1%. 
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3.5.7. Conclusions de les dades sociodemogràfiques 

 
 Després de la important davallada en el nombre de joves que s’havia experimentat a Sant 

Fruitós de Bages entre 2008 i 2012, els últims anys s’ha recuperat una certa estabilitat 
demogràfica. 

 Dificultat de les relacions per la proximitat i influència de Manresa, capital de comarca 
amb concentració de comerços i serveis.  

 La possibilitat de continuar estudiant en el municipi més enllà del Batxillerat és molt 
limitada (només un CFGS). 

 El municipi té molts llocs de treball repartits en els diferents polígons industrials de què 
disposa, on hi va gent de tota la comarca. 

o Alta mobilitat, forta dependència del transport públic i privat. 

 Importància del pes dels joves que viuen a les urbanitzacions i que tenen poc contacte 
amb el municipi (35,05%). 

 Molts joves no són nascuts a Sant Fruitós sinó que hi venen a viure més tard, a causa d’una 
gran migració interna positiva. En els pròxims anys s’ha de veure la tendència. Molts 
joves marxen però també noves parelles o parelles amb fills hi venen a viure. 

 Poca immigració estrangera. Els que hi ha són per quedar-s’hi. Troben més problemes 
per a trobar feina (taxa d’atur del 35,1% entre els joves estrangers). 

 La taxa d’atur juvenil és, encara, bastant elevada (23,7% a Catalunya). S’ha de 
continuar amb l’esforç formatiu implementat durant els últims anys, especialment amb els 
joves que tenen menys estudis, ja que l’atur afecta més als joves sense estudis post-
obligatoris (41,3%). 

 Els joves troben encara moltes dificultats per a trobar les seves primeres 
experiències laborals (51,9% d’atur entre els menors de 20 anys). 

 Malgrat la progressiva equiparació entre sexes, encara són necessàries mesures de 
discriminació positiva per a afavorir la incorporació de les dones al mercat de treball 
(el 59,77% dels joves aturats són noies). 

 La recuperació econòmica i del mercat laboral encara no és prou forta per permetre un 
repunt de l’emancipació juvenil. Seria convenient plantejar alternatives transitòries 
d’habitatge per als joves amb pocs recursos. 
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3.6. Sociograma 
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3.7. Aproximació a les PJ i RJ a partir de les entrevistes 
exploratòries  

 

Les següents valoracions i percepcions subjectives de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut 
a Sant Fruitós de Bages han estat registrades mitjançant entrevistes personals semiestructurades a les 
següents persones: 

Ingrid Bonells 
Regidora de Joventut, Comunicació i Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages 

Josep Maria Campdepadrós Caporal Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Conxita Fenoy Responsable de la biblioteca de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Martí Flotats 
Educador social a l’equip bàsic de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

Susana Garrido 
Tècnica d’inserció laboral de l’àrea econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

Sergio López Tècnic Auxiliar de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Goretti Montero 
Directora de l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 

Marta Mora 
Educadora social a l’equip bàsic de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

Paula Mora Tècnica Informadora Juvenil de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Alba Pascual Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Bages 

Jordi Planell Tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Marina Rojo 
Tècnica de Participació Ciutadana i de Comunicació de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

Mariona Rafart 
Veïna de Sant Fruitós de Bages, participant en algunes activitats de la 
Regidoria de Joventut i monitora MIJAC (22 anys) 

Xavier Racero 
Regidor de Medi Ambient, Serveis econòmics, Promoció econòmica i 
Cultura i festes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Mireia Subirana Tècnica d’Ensenyament i Esports de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Jesús Vidal 
Veí de Sant Fruitós de Bages, participant en algunes activitats de la regidoria 
de joventut i del FC Fruitosenc (24 anys) 
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1. El personal tècnic de l’Àrea de joventut no ha estat un equip estable en el període 2014-2017. 
Aquest fet, sobretot en la segona meitat del Pla ha comportat certa discontinuïtat o disminució de 
la intensitat en alguns dels projectes i també en l’avaluació i tancament d’aquest. Per altra banda no 
hi ha el reconeixement de categoria de tècnic de joventut tal i com es representa a l’organigrama 
municipal i no està equiparat a la categoria de Tècnic Mig (com Cultura, Esports, insertora laboral, 
educador social, etc) 
 

2. La metodologia d’avaluació prevista per al Pla Local de Joventut no s’ha seguit segons la pauta 
descrita en el mateix. D’altra banda, el Pla no definia criteris clars per a les valoracions de caràcter 
qualitatiu i aquest aspecte s’ha resolt en el moment de l’avaluació final creant una escala per valorar 
el nivell d’implementació assolit en cada projecte indicant tres nivells: alt, mig i baix. 

 
3. En el període 2014-2017 no ha estat possible donar continuïtat als processos participatius 

endegats per al seu disseny, incorporant joves a nivell individual en la seva avaluació, però la realitat 
és que no de forma col·lectiva i participativa. 

 
4. Les principals dificultats, necessitats, demandes i problemàtiques dels i de les joves de Sant Fruitós 

que es detecten es poden agrupar al voltant de tres àmbits: educació-treball / participació i 
cultura  / benestar i salut, i són les següents: 

Participació i 
cultura 

 Espai per fer activitats socioculturals i de lleure 
 Programació participativa de concerts per festa major 
 Treball amb famílies per tal que s’impliquin de forma activa i 

positiva en l’educació dels nois i noies 
 Espai de participació específic per a adolescents de 12 a 16 anys 
 Espais de participació en la vida del poble (festes, tradicions...) 
 Promoure la participació vinculada a l’oferta i organització 

d’activitats de lleure 
 Activitats que permetin conèixer la gestió de l’ajuntament per 

augmentar la participació 
 Utilitzar la ràdio com a eina educativa i de participació 
 Millorar els canals de comunicació adreçats als joves des de 

l’Ajuntament 
 Millorar l’oferta cultural i lúdica perquè sigui més atractiva pels 

joves 
Educació-treball  Consolidar serveis com el PIDCES, el NexeJove o l’espai socioeducatiu 

(CalClic i projectes d’aprenentatge-servei) 
 Impulsar la creació d’oferta d’estudis de formació professional en el 

municipi (FP dual) 
 Suport en la recerca de feina (a partir dels 16) 
 Orientació educativa 
 Servei d’orientació per escollir estudis i buscar feina (orientació acadèmica 

i professional) 
 Detectar situacions de pre-abandonament o fracàs escolar per actuar de 

forma preventiva 
Benestar i salut  Activitats d’educació emocional per prevenir situacions de poca tolerància 

a la frustració 
 Activitats de lleure, especialment els caps de setmana i per les tardes 
 Activitats educatives al voltant de l’ús de les noves tecnologies (mòbil, 

Internet...), l’assetjament escolar, seguretat vial, el consum de cànnabis, 
etc. 

 Activitats d’educació ambiental i civisme 
 Skate – park 
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 Potenciar l’espai socioeducatiu (12-16 anys) 
 Projectes de relació intergeneracional 

5. S’identifiquen els següents serveis i projectes adreçats als joves (no s’inclou oferta privada o 
d’entitats): 

Joventut  Orientació acadèmica (Nexe-PIDCES) 
 Punt al pati (PIDCES) 
 Treball amb delegats – Trobada de delegats del Bages (Consell 

Comarcal) 
 Activitats integrades en el catàleg de l’Annexe (prevenció 

assetjament escolar...) 
 Tallers i formació Ocupa’t 
 Tallers i formació “Carrega les piles” 
 Setmana Jove – Programa primavera – Estiu jove 
 Comunicació amb els joves – Infonex-e 
 Unexe’t – participació en festes del poble 
 SantFree Joves – espai de participació en organització 

d’activitats lúdiques i festes 
 Okupem-nos – sales d’estudi i treball en grup i cessió d’espais 

per a entitats i grups 
 Fira d’ensenyament (Consell Comarcal) 
 Suport amb activitats al PIDCES (Consell Comarcal) 
 Acollida i enviament del programa Voluntariat Europeu 

(Consell Comarcal) 
Ocupació  Servei Local d’Ocupació 

 Club de feina 
 Tallers i xerrades (competències tècniques – operador de carretons, 

manipulador d’aliments...; habilitats socials i competències clau; ús de les 
xarxes socials per trobar feina, etc. 

 OBI (Ocupació Bages Industrial). Capacitació tècnica industrial 
(Ajuntament de Manresa) 

 Programa Joves per l’ocupació (Consell Comarcal) 
 Impulsora de Garantia Juvenil 
 Plans d’ocupació 

Serveis socials  Atenció a joves en risc social: formació, inserció laboral, recursos 
socials... 

 Activitats de prevenció (Horts de Sant Benet...) 
 Participació en les comissions socials dels instituts (detecció 

d’absentisme...) 
 Programa Funciona: acompanyament en la transició a l’ensenyament 

post-obligatori 
 Espai socioeducatiu per adolescents de 12 a 16 anys 
 Projecte d’aprenentatge-servei 

Participació i 
comunicació 

 Materials informatius (cartells, fulletons, actualització de cartelleres, web, 
xarxes socials...) 

 Disseny d’una App “jove” que permeti la inscripció a activitats, 
informació, etc. 

 Recent constitució del Consell Municipal de Joventut 
 Us de la ràdio en projectes educatius 

Educació  Espai de debat educatiu (professionals i famílies) 
 Escola d’adults: proves CFGM, català, anglès i informàtica 
 Programes d’orientació de Diputació (Maleta de les famílies i Full de 

Ruta) 
 Programa d’adaptació curricular (convenis amb empreses) 
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 Projecte Comunitat i Aprenentatge (nois/es que són expulsats i fan la 
sanció a un servei municipal) 
 

Cultura  Programació d’uns 10-11 espectacles anualment 
 Espai d’assaig (grups de teatre, música...) 
 Organització festes majors d’hivern i d’estiu 
 Votació popular dels grups que actuen a la festa major 

Escola de música  Escola de música i estudis de grau elemental de música 
 Cursos de música no reglats 
 Grup de batucada 
 Organització de 2 o 3 concerts anualment 

Biblioteca  2 sales d’estudi i per fer treballs en grup 
 Activitats de promoció de la lectura 
 Visites escolars amb l’institut. 
 Taller de booktubers 
 Exposició de treballs de recerca de batxillerat 
 Hora del conte 
 Alumnes de pràctiques de batxillerat, CFGS Animació sociocultural i 

CFGS Educació infantil 
Esports  Instal·lacions i equipaments esportius 

 Espais d’street-workout (recentment inaugurats) 
 Suport a entitats i clubs esportius 
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Aspectes positius i oportunitats a aprofitar 

 

 Disponibilitat pressupostària més alta que la mitja en municipis de dimensions similars 
 Estabilització de l’equip professional de joventut 
 Incorporació d’una tècnica en inserció laboral 
 Bons equipaments: biblioteca nova amb moltes possibilitats, piscina, pavelló esportiu, escola de 

música... 
 Projecte de reforma del NexeJove i creació d’un espai sociocultural exclusiu per a joves a la 

planta inferior 
 Dos centres que imparteixen estudis d’educació secundària en el municipi 
 Dinàmica de treball conjunt amb altres municipis de la comarca amb el lideratge del Consell 

Comarcal (fira d’ensenyament i trobada de delegats) 
 Suport del Consell Comarcal del Bages (formació de professional, intercanvi d’experiències...) 
 NexeJove com a equipament de referència per als joves ben valorat 
 Programa PIDCES consolidat i ben valorat 
 Espai de treball i de coordinació entre joventut, ensenyament, tècnica en inserció laboral i 

serveis socials. Una trobada mensual 
 Espai de treball en la comissió d’activitats (esports, cultura, joventut, serveis tècnics, tècnic de 

protecció civil i policia local). Trobada per organització en àmbit de seguretat d’actes concrets. 
 Alguns joves músics 
 Entitats esportives fortes (futbol i bàsquet) 
 Espai públic de qualitat. 

 

 

Aspectes negatius o dificultats: 

 

 Cal consolidar l’equip professional de joventut – reconeixement de categoria professional 
(tècnic/a mig) tal i com es representa en l’organigrama 

 El treball amb joves requereix d’agilitat i l’administració pública no és gaire àgil. 
 Proximitat de Manresa, que atrau cap allà el consum cultural i les activitats de lleure. 
 Costa que la informació arribi als joves. 
 Caldria documentar millor els processos de treball, la documentació, memòries, registres... 
 Costa molt mobilitzar la participació, tant dels joves com la de les famílies. 
 L’ajuntament no compta, en algunes ocasions, amb la participació dels joves en l’organització i 

programació d’algunes activitats (Festa Major d’hivern...) 
 Poc teixit de grups de creació artística (teatre, música...) 
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PUNTS CLAU DE LES ENTREVISTES 
 

Ingrid Bonells_ Regidora de Joventut, Comunicació i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

 
Els joves d’aquí a Sant Fruitós han de poder estudiar el que vulguin i que puguin accedir al 
mercat laboral i trobar una feina que els hi agradi.  
 
Avui en dia, alguns joves estant desmotivats, la clau es troba en fel-s’hi trobar allò que realment 
els hi agrada, i si ho troben tot pot anar rodat.  
 
La clau del futur passaria perquè els joves poguessin provar o veure de prop vàries professions 
abans d’escollir,  d’un àmbit en concret, per tal de tenir major de capacitat de decisió, ja que 
molts cops no saben que triar perquè no saben de que tracta el lloc de feina/treball. Una 
experiència més  de tu a tu amb el mercat laboral per poder orientar-se millor i potser estarien 
mes motivats a estudiar i a sacrificar un o dos anys per aconseguir aquell objectiu. 
 
Hi ha molts joves que deixen d’estudiar perquè estant desorientats, és a dir, no perquè no en 
tinguin ganes sinó perquè no saben el que els motiva i potser si sabessin el que implica cert 
lloc de treball potser podrien estar motivats i poder esquivar uns joves que es poden convertir 
en NINIS. 
 
 

Xavier Racero_ Regidor de Medi Ambient, Serveis econòmics, Promoció econòmica i Cultura i festes 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: 
 

Un projecte molt important per al col·lectiu jove és dotar el municipi d’un equipament 
municipal per a ells, és a dir, un Casal de Joves. On hi puguin fer coses per ells mateixoss; 
xerrar, mirar una pel·lícula i comentar-la, jugar a ping-pong, etc. Un espai on s’hi poguessin 
realitzar activitats o tallers destinats a la gent jove, on tots s’hi trobessin còmodes. Aquest 
Casal de Joves passaria per l’ampliació del NexeJove, un veritable punt de trobada de joves. 
 
Respecte al tema de l'educació ambiental, tinc la sensació que durant els anys de 
l'adolescència, els joves perden el respecte cap al medi ambient i amb el seu entorn més 
immediat, com per exemple no respectar l’entorn públic: 
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Jordi Planell_tècnic de Cultura_Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 
 
S’hauria de treballar més sobre la programació teatral per tal que la gent jove s’impliqués 
més. 
 
Assistència molt baixa de la gent jove al teatre. Tot i la programació variada, en general, els 
joves no consumeixen aquest tipus d’espectacles enlloc. Per tal de que funcioni ha de ser una 
programació molt específica, treballada  i dedicada a ells. 
 
Un dels punts negatius que provoca aquesta baixa participació dels joves, és el fet que Sant 
Fruitós del Bages es troba al costat de la ciutat més gran de la Catalunya Central, Manresa. 
  

 

Jesús Vidal Veí de Sant Fruitós de Bages, participant en algunes activitats de la Regidoria de Joventut i 
del FC Fruitosenc (24 anys): 

Fa 6/7 anys l’activitat juvenil del poble estava tranquil·la i no es feien moltes coses i que amb 
la seva  generació (2 anys amunt, 2 anys avall), en el seu moment, van aconseguir reactivar 
la gent jove i que avui en dia hi ha un bon relleu generacional, la gent jove d’avui en dia és 
activa i amb ganes de fer coses i participar en les activitats destinades a ells. 
 
La gent jove de 12 a 16/18 anys vol oferta lúdica, per exemple, concerts, i sobretot, també 
es troben en una etapa on han de prendre moltes decisions i necessiten ajuda sobretot 
educativa, per tant l’ajuda que s’ofereix des del NexeJove es valora molt positivament. A més 
a més, un altre necessitat d’aquest col·lectiu jove, són les feines temporals d’estiu i/o altres 
feines paral·leles que puguin combinar amb els estudis. 
 
Els interessos i/o necessitats de la gent jove entre 18/20 anys fins els 30, se centra sobretot 
en més activitats lúdiques, com concerts i festes. 
 
El que si que s’ha detectat, és que quan es fan festes destinades als joves, són festes molt 
tancades on la majoria de jovent és de Sant Fruitós i moltes vegades podrien arribar a molts 
més joves de les poblacions del costat. 
 
En el temps de lleure dels adolescents del dia a dia si que l’oferta disminueix, tot i que a Sant 
Fruitós hi ha una cultura esportiva molt alta, fa falta més varietat d’activitats organitzades des 
de joventut tant pel dia a dia com per les vacances de Nadal o d’Estiu, tot i que es valora 
molt positivament la feina que es fa des de joventut. 
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Mariona Rafart_ Veïna de Sant Fruitós de Bages, participant en algunes activitats de la Regidoria de 
Joventut i monitora MIJAC (22 anys) 

 

Els adolescents no coneixen el NexeJove i tota la feina que porten a terme durant el dia a dia. 
No és que no participin en activitats, sinó que no saben o no s’interessen per qui ho organitza, 
que és el que fan, etc, o potser si que coneixen molt per sobre el Nexe però no ho relacionen. 
 
Pel que fa a la participació dels joves, hi ha un col·lectiu de joves que participen en la majoria 
d’activitats i ja fa temps que hi participen (molts formen part d’entitats), en canvi, altres que 
no participen en res de manera que aquests joves resulten ser desconeguts. Aquest últim 
col·lectiu de joves no viu en el nucli de Sant Fruitós, sinó que viu en Urbanitzacions i que, en 
general, la majoria d’activitats en les que participen són a Manresa, la seva vida social és a 
Manresa. La resta de joves que no participen si que viuen en el nucli de Sant Fruitós però no 
coneixen les activitats. 
 
Els joves no es plantegen viure a Sant Fruitós per sempre. Tot i que sí que hi ha una opinió 
unànime en que Sant Fruitós és un lloc molt tranquil, hi ha molts espais on s’hi poden fer 
coses, molts serveis, transport públic i que com a punt fort està al costat de Manresa, molts 
joves no es plantegen quedar-s’hi a viure ja que no hi ha oferta laboral pel que estant estudiant, 
no perquè no s’hi sentint bé. 
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3.8. Anàlisi prospectiva amb mètode Delphi 
 

S’ha realitzat una anàlisi prospectiva amb el mètode Delphi per determinar els àmbits prioritaris 
d’actuació en el nou Pla Local de Joventut de Sant Fruitós. 

S’ha tramès un qüestionari a 10 persones considerades expertes (tècnics, polítics i joves) sobre la 
realitat juvenil i les polítiques de joventut de Sant Fruitós. 

 

Respostes obtingudes en la primera ronda del qüestionari 

Participació: 80% 

1. Nivell d’importància o prioritat que han de tenir les següents qüestions en el nou Pla Local de 
Joventut de Sant Fruitós. Valoració de 1 (gens important) a 10 (màxima importància) 

 Puntuació 

(base 10) 

Respostes 

1ª o 2ª prioritat 

Facilitar l’accés al treball de les persones joves 9,25 87,5% 

Facilitar l’èxit acadèmic de les persones joves 8,25 50,0% 

Aspectes relacionats amb la salut dels joves (drogues, 
relacions afectives i sexuals, dificultats psicològiques...) 

8,00 50,0% 

Promoure la participació i la implicació del jovent en la 
vida del poble 

8,00 50,0% 

Qüestions relacionades amb la seguretat, la cohesió 
social, el civisme i la convivència 

7,50 37,5% 

Promoure espais i activitats de lleure, esportives i 
socioculturals els caps de setmana i en períodes de 
vacances 

7,38 37,5% 

Facilitar l’accés a recursos i serveis per a la creació, la 
difusió i el consum cultural 

7,13 37,5% 

Facilitar l’accés a l’habitatge de les persones joves 6,88 37,5% 

Promoure espais i activitats de lleure, esportives i 
socioculturals els dies entre setmana 

6,88 12,5% 

Millorar els serveis de transport i la mobilitat en la 
comarca 

6,13 0,0% 
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L’èxit en l’accés al treball i èxit acadèmic es perceben molt relacionades entre elles i són, 
clarament, aspectes prioritaris a incloure en el nou Pla Local de Joventut. (“He valorat amb la màxima 
puntuació (...) ja que penso que s’ha de prestar atenció a tots aquells aspectes que puguin facilitar el futur dels 
joves del poble”) 
 
De la mateixa manera, la participació i alguns aspectes que s’identifiquen amb la cohesió social, 
com poden ser “la vinculació al municipi”, l’associacionisme, el manteniment de les tradicions populars 
i, per ampliació, la vida cultural del poble, també apareixen relacionats. (“les entitats i associacions del 
poble estan representades per molta gent gran o persones adultes (...) quan aquesta gent no tiri endavant algú 
ho haurà de fer si no volem que es perdin tradicions i festes”) 
 
Alguns altres aspectes relacionats amb la cohesió social, com poden ser la promoció de la convivència 
lliure de violències (de gènere, assetjament escolar...) es vinculen a l’educació en valors i, de retruc, 
també a l’àmbit de la salut entesa en un sentit ampli. (“la segona i la tercera les vinculo en la mateixa 
temàtica: temes de salut, civisme, cohesió...”). 
 
Així mateix, la pràctica de l’esport i l’ocupació del lleure amb activitats que facilitin la relació social 
també es relaciona amb l’àmbit del benestar personal (“... els joves són molt ganduls i passen el dia a les 
xarxes i davant l’ordinador o el mòbil, haurien de fer més esport al carrer i relacionar-se”) i la participació 
(“Realitzar més trobades esportives (...) i competicions ja que el fet de competir ens motiva a participar a molts 
joves”). 
 
En base als resultats obtinguts, s’identifiquen 3 espais d’actuació prioritaris en el nou Pla Local de 
Joventut que poden tenir, entre ells, espais d’intersecció: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuació s’identifiquen els diferents motius per donar prioritat a cada temàtica i les 
propostes d’actuació municipal plantejades. 

  

Emancipació i èxit en les 
transicions 

Benestar 

Participació social 

Salut 
Seguretat 
Igualtat i diversitat 
Lleure 
Esport 

Associacionisme - 
Voluntariat 
Iniciatives socioculturals 
Cultura i creació 

Educació i 
formació 
Treball 
Habitatge 
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FACILITAR L’ACCÉS AL TREBALL DE LES PERSONES JOVES 

Motius/Realitat Propostes 
 Existeixen dificultats d'accés al mercat de 

treball. 
 Precarietat de l'oferta d'ocupació per a joves 

(inestabilitat...). 
 El treball és clau per tenir un futur. 
 El treball de les persones joves és una 

aportació a la societat. 
 Empreses, serveis educatius i serveis 

d'ocupació "no van pel mateix camí". 
 No tenir feina limita l’autonomia. 

 Assessorament i orientació sobre el mercat 
laboral i emprenedoria. 

 Formació en habilitats per a l'ocupació 
(identificació de competències...). 

 Trobades sobre noves tecnologies, esports, 
esports de risc com a opcions d'ocupació. 

 Web o App amb informació d'ofertes de 
feina. 

 Acords amb empreses per estimular la 
contractació de persones joves. 

 Que l'ajuntament contracti persones joves. 
 Taules de treball conjuntes entre empreses, 

serveis educatius i serveis d'ocupació. 
 Donar a conèixer recursos que existeixen i 

no es coneixen prou (club de la feina). 
 

FACILITAR L’ÈXIT ACADÈMIC DE LES PERSONES JOVES 

Motius/Realitat Propostes 
 Relació entre formació i ocupabilitat. 
 Manca d'informació per poder escollir entre una 

oferta formativa molt àmplia. 
 Els joves, si tenen dificultats amb els estudis, no 

ho diuen; no demanen ajuda. 

 Assessorament i informació sobre l'oferta 
formativa. 

 Tutories individuals per donar suport en 
l'elecció d'itineraris acadèmics. 

 Premiar o valorar els estudis. 
 Servei d'orientació professional. 
 Crear i potenciar projectes d’informació i 

orientació en xarxa (promoció 
econòmica-educació-joventut). 

 Facilitar orientacions individuals en 
coordinació amb els tutors i tutores dels 
instituts. 

 

ASPECTES RELACIONATS AMB LA SALUT DELS JOVES 

Motius/Realitat Propostes 
 Cal recordar els perills que comporta el consum 

de drogues. 
 Prevenció de violència en les relacions 

(adolescents). 
 Cal treballar aspectes com els valors d'afecte i 

d'estima. 
 La formació en valors és un aspecte clau per a 

l'apoderament (presa de decisions). 
 Detecció, des de l’atenció directa als joves, de 

conductes de risc associades al consum de 
drogues, la sexualitat i l’assetjament. 

 Xerrades i  debats. 
 Exposicions i sortides. 
 Lliurament de materials. 
 Trobades. 
 Establir una coordinació més gran entre 

joventut-serveis socials i altres agents 
implicats. 

 Definir protocols conjunts d’actuació. 
 Aprofitar recursos tècnics i materials 

facilitats per l’Oficina Jove del Bages, el 
Consell Comarcal, la Diputació de 
Barcelona, etc. per treballar aquests 
temes. 
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PROMOURE LA PARTICIPACIÓ I LA IMPLICACIÓ DEL JOVENT EN LA VIDA DEL 
POBLE 

Motius/Realitat Propostes 
 Els joves han de participar activament al poble. 
 Cal donar veu als joves per expressar les seves 

demandes. 
 La participació dels joves cal promoure-la, 

estimular-la... No es dona de forma espontània. 
 Les entitats i associacions del poble tenen poca 

representació juvenil. 
 No està garantit el relleu generacional en les 

entitats i associacions del poble. 
 Si no s'incorporen joves es poden perdre 

tradicions i festes. 
 La gent jove pot fer propostes innovadores. 
 Manca de vinculació dels joves al municipi i de 

referents positius de participació. 
 No hi ha tradició participativa. 
 La participació dels joves no surt d’ells: se’ls ha 

d’anar a buscar i se’ls ha de motivar. 
 No hi ha interacció dels joves amb el teixit 

associatiu 

 Crear un "forum jove" per debatre 
propostes a fer en actes del poble. 

 Donar visibilitat i difusió a les aportacions 
que facin els joves i a la seva participació. 

 Donar reconeixement i visibilitat als 
col·lectius joves. 

 Promoure espais amb activitats esportives 
i de lleure. 

 Promoure competicions esportives. 
 Promoure espais amb activitats esportives 

noves (esports de risc). 
 Crear espais de participació 

específicament per joves. 
 Crear noves formes de participació més 

flexibles 
 Vincular les polítiques de joventut al teixit 

associatiu. 

 

QÜESTIONS RELACIONADES AMB LA SEGURETAT, LA COHESIÓ SOCIAL, EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA (INSEGURETAT, VIOLÈNCIA DE GENERE, 

ASSETJAMENT ESCOLAR) 
Motius/Realitat Propostes 

Vinculació a dues de les altres qüestions 
proposades:  
 Conductes de risc associades al consum de 

drogues, la sexualitat i l’assetjament 
 Manca de vinculació dels joves al municipi 

No es fan propostes concretes 
Es pot entendre que les propostes per 
abordar aquesta qüestió poden ser les 
mateixes que les que s’indiquen per treballar 
en l’àmbit de la promoció de la participació i 
de la salut. 

 

Respostes obtingudes en la segona ronda del qüestionari 

Participació: 80% 

1. Eixos prioritaris per al nou Pla Local de Joventut 

La promoció de la salut i el benestar de les persones joves, entesa en sentit ampli 
(física, psíquica, social...), s'ha d'incloure com una prioritat en el nou pla local de joventut 

100% 

La participació de les persones joves, vinculada a la participació associativa i al 
voluntariat, a les activitats socioculturals del municipi i a la vida cultural del poble s'ha 
d'incloure en el PLJ 

100% 

El nou pla local de joventut ha de prioritzar les actuacions orientades a facilitar l'èxit 
acadèmic i laboral dels joves 

87,5% 

 

  



  

 

 

Pla Local de Joventut 2018-21 Sant Fruitós de Bages     70 
 

2. Entre les actuacions proposades per a la promoció de la participació social de les 
persones joves, s’assigna el següent ordre de priorització: 

Valora, de l’1 (gens) al 5 (molta), la prioritat que donaries a les següents actuacions per promoure la 
participació social de les persones joves 

Convocatòries per a la participació del jovent en l’organització 
d’activitats i actes de poble (programació de festes...) 

4,6 

Facilitar equipament i recursos infraestructurals a entitats i grups 
juvenils 

4,5 

Activitats i tallers per conèixer les entitats i espais de participació del 
municipi 

4,4 

Assemblea o grup de joves per organitzar actes festius (Reis, 
carnestoltes jove, festa de l’arròs, festa major d’estiu, setmana jove...) 

4,4 

Facilitar l’ús d’espais municipals a entitats i grups juvenils 4,3 

Crear i dinamitzar un grup de joves per fer propostes i valoracions 
sobre l’actuació municipal en l’àmbit de la participació juvenil 

4,3 

Pressupost participatiu jove 4,1 

Consell Municipal de Joves 4,1 

Consell Municipal d’Adolescents 4,1 

Informació i assessorament per participar en projectes de voluntariat 
internacional 

4,1 

Subvenció econòmica a entitats i grups juvenils 4,0 

Difusió de les propostes artístiques juvenils en els mitjans de 
comunicació municipals (web, butlletí...) 

4,0 

Convocatòries per a la participació del jovent en la planificació, 
desenvolupament i avaluació de polítiques municipals concretes 
(educació, treball, equipaments, lleure, cultura, esport, participació...) 

3,9 

Mostra o fira d’entitats i grups de participació del municipi 3,9 

Participació i promoció de grups locals/comarcals en la programació 
d’espectacles i festes del municipi 

3,9 

Activitats i tallers de formació en diverses disciplines artístiques (teatre, 
dansa, pintura...) i tecnològiques (robòtica...) 

3,8 

Informació i assessorament per participar en projectes de voluntariat 
local o comarcal 

3,8 

Espais i equipaments per a la creació tecnològica (tallers...) 3,6 
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Crear i dinamitzar una taula de tècnics/ques municipals i comarcals amb 
implicació en polítiques de participació (participació, cultura, joventut...) 

3,6 

Espais i equipaments per a la creació musical (bucs d’assaig...) 3,5 

Participació en el Consell Nacional d’Infància i Adolescència de 
Catalunya 

3,4 

Espais i equipaments per a la creació escènica (teatre-dansa...) 3,4 

Espais i equipaments per a la creació artística plàstica (pintura...) 3,4 

Espais lliures per pintures murals 3,4 

Activitats i tallers per conèixer els drets de ciutadania als instituts 3,1 

 
Comentaris: “Creiem que és bo fomentar moltes d’aquestes activitats, però, a vegades, és més una 
qüestió d’aprofitar els recursos existents que de crear-ne de nous” 

3. Entre les actuacions proposades per a la promoció de la salut i el benestar de les 
persones joves, s’assigna el següent ordre de priorització: 

Valora, de l’1 (gens) al 5 (molta), la prioritat que donaries a les següents actuacions per promoure la 
salut i el benestar personal de les persones joves 

Activitats i tallers sobre relacions afectives i sexuals 4,4 

Activitats i tallers de prevenció de relacions abusives (de gènere, assetjament...) 4,3 

Activitats i tallers sobre identitats sexuals 4,3 

Activitats i tallers d’educació emocional 4,1 

Activitats i tallers sobre consums de drogues 4,1 

Formació d’animadors/es d’entitats de lleure educatiu 4,0 

Promoure les entitats de lleure educatiu 3,9 

Promoure espais de relació i trobada entre joves 3,9 

Promoció de la pràctica esportiva 3,8 

Espais d’informació sobre consum de drogues en activitats festives nocturnes 3,8 

Activitats de lleure els caps de setmana 3,8 

Crear i dinamitzar un grup de joves per fer propostes i valoracions sobre l’actuació 
municipal en l’àmbit de la salut i el benestar del jovent 

3,8 

Activitats i tallers sobre alimentació i trastorns alimentaris 3,6 



  

 

 

Pla Local de Joventut 2018-21 Sant Fruitós de Bages     72 
 

Activitats i tallers sobre relacions de gènere (masclisme) 3,5 

Espais de prevenció de violències masclistes en activitats festives nocturnes 3,5 

Activitats de lleure en períodes de vacances 3,5 

Orientació i suport emocional i psicològic. Atenció psicològica individual 3,4 

Promoció de noves modalitats esportives 3,3 

Beques per a la participació en activitats de lleure educatiu 3,1 

Crear i dinamitzar una taula de tècnics/ques municipals i comarcals amb implicació en 
l’àmbit de la salut i el benestar del jovent 

3,1 

Beques per a la pràctica esportiva 3,0 

Activitats de lleure en horari extraescolar de dilluns a divendres 3,0 

Habilitar més espais públics per a la pràctica esportiva 2,9 

 

Comentaris: “És important en aquest àmbit la col·laboració amb els centres educatius, de manera que 
moltes d’aquestes activitats es puguin dur a terme en l’àmbit de la tutoria dins de l’horari escolar dels 
adolescents i els joves” 

4. Entre les actuacions proposades per a la promoció de l’ocupació de les persones joves, 
s’assigna el següent ordre de priorització: 

Valora, de l’1 (gens) al 5 (molta), la prioritat que donaries a les següents actuacions per facilitar l’accés 
del jovent al mercat laboral 

Assessorament i orientació sobre com buscar feina (identificació de competències, com 
fer un currículum, com buscar ofertes...) 

4,4 

Crear i dinamitzar un grup de joves per fer propostes i valoracions de les actuacions 
municipals en l’àmbit de l’ocupació juvenil 

4,4 

Activitats de presentació de sectors d’ocupació emergents (noves tecnologies, serveis a 
les persones...) 

4,1 

Acords amb empreses per estimular la contractació de persones joves 4,0 

Cursos i ofertes formatives per millorar la capacitació laboral de joves amb baixos 
nivells formatius (Programes de qualificació professional inicial, Plans de Transició al 
Treball...) 

4,0 

Assessorament i orientació sobre el mercat laboral 3,9 

Borsa de treball (recull d’ofertes de feina de la comarca) 3,8 
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Que l'ajuntament contracti persones joves (plans d’ocupació juvenil) 3,8 

Web o App amb informació d'ofertes de feina 3,6 

Informació i assessorament per marxar a treballar a l’estranger 3,6 

Cursos d’idiomes per millorar el currículum 3,5 

Informació i assessorament sobre drets i deures laborals 3,5 

Crear i dinamitzar una taula de tècnics/ques municipals i comarcals amb implicació en 
polítiques d’ocupació (ocupació, educació i joventut) 

3,5 

Assessorament sobre emprenedoria (com crear la pròpia empresa)  3,3 

Premiar les iniciatives empresarials impulsades per joves 3,1 

Espai de coworking o viver d’empreses per a empreses joves 3,0 

 

Comentaris: “Algunes de les propostes no li corresponen liderar-les a l’Àrea de joventut, sinó que el 
que és necessari és que l’Àrea de joventut treballi transversalment amb l’Àrea de promoció econòmica 
i fer visibles les necessitats dels joves a l’Àrea, però no es competència pròpia. De la mateixa manera 
l’Àrea de joventut pot no tenir competències i/o recursos per assumir-ho. Igual que crear una taula 
comarcal hauria d’estar creada i impulsada des del Consell Comarcal o Oficina Jove del Bages i des de 
l’àrea de joventut prioritzar el treball en xarxa. Des de l’administració local hem de ser “políticament 
correctes”. Segurament un punt feble de l’Àrea” 

“Cal adequar la formació dels joves després de l’escolarització a les necessitats que tenen les empreses. 
Per això cal sensibilitzar els joves, facilitar-los formació específica i fer-ho d’acord amb les empreses 
que els puguin contractar. Un espai de coworking, per exemple, no té sentit si no hi ha demanda!” 

“Quan es tracta de treball aquí al poble s’agafa gent de fora del poble abans que els joves d’aquí (...) 
Abans d’agafar gent de fora primer cobrir les places amb els joves de Sant Fruitós”. 

5. Entre les actuacions proposades per a la promoció de l’èxit educatiu de les persones 
joves, s’assigna el següent ordre de priorització: 

Valora, de l’1 (gens) al 5 (molta), la prioritat que donaries a les següents actuacions per facilitar l’èxit 
acadèmic dels joves 

Informació i orientació per escollir els estudis al finalitzar les diferents etapes 
educatives 

4,6 

Reforç acadèmic (per resoldre dubtes, fer els deures amb ajuda...) 4,0 

Informació i orientació sobre beques 4,0 

Espai per fer treballs en grup 3,9 
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Informació i orientació per a les famílies per acompanyar els joves en l’elecció dels 
estudis al finalitzar les diferents etapes educatives 

3,9 

Informació i orientació per anar a estudiar a l’estranger 3,9 

Acompanyament individual (tutorització) de l’alumnat en risc d’abandonament 
prematur dels estudis o de no obtenir el graduat de l’ESO 

3,9 

Oferta d’itineraris curriculars adaptats en l’ESO per a l’alumnat en risc 
d’abandonament prematur dels estudis o de no obtenir el graduat de l’ESO 

3,9 

Oferta de cursos per preparar proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà 3,9 

Crear i dinamitzar una taula de tècnics/ques municipals i comarcals amb implicació en 
polítiques educatives (educació, joventut, instituts, inspecció...)  

3,9 

Crear i dinamitzar un grup de joves per fer propostes i valoracions de les actuacions 
municipals en l’àmbit de l’èxit acadèmic 

3,8 

Beques per llibres i materials escolars 3,6 

Cursos o tallers per aprendre a organitzar-se millor el temps 3,6 

Oferir premis als estudiants que tinguin millors qualificacions 3,6 

Espai per fer deures individualment 3,5 

Oferta de cursos per obtenir el Graduat en educació secundària 3,5 

Mostra d’ensenyament per conèixer l’oferta formativa postobligatòria de la comarca 3,5 

Ordinadors d’ús públic amb connexió a Internet 3,4 

Beques de transport 3,3 

Cursos d’idiomes estrangers 3,1 

Cursos per aprendre tècniques d’estudi i com preparar els exàmens 3,1 

Beques per fer activitats extraescolars 3,0 

Organitzar mostres dels millors treballs 2,6 

 
Comentaris: “L’orientació i acompanyament que sigui al llarg del sistema educatiu, no només en el 
moment en què toca escollir. Cal un treball de desenvolupament personal per conèixer les seves 
capacitats, habilitats i competències des d’inici a la secundària o inclús abans” 

“És important acompanyar aquells joves que tinguin menys possibilitats d’èxit acadèmic, sense interferir 
en les actuacions que ja es fan, com la fira de l’estudiant, per exemple”.  



  

 

 

Pla Local de Joventut 2018-21 Sant Fruitós de Bages     75 
 

3.9. Qüestionari als membres del Consell Municipal de Joventut 
 

Coincidint en el temps amb la Fase 2a de l’elaboració del Pla Local de Joventut 2018-2021 (Diagnosi-
Plantejament), va tenir lloc la primera sessió del Consell Municipal de Joventut de Sant Fruitós de Bages. 
Aquest nou òrgan, inclòs al Reglament de Participació Ciutadana aprovat l’any 2016, està conformat 
per representants dels diversos grups polítics amb representació a l’Ajuntament i de totes les 
entitats del municipi vinculades a l’àmbit de joventut. 

Donat el seu caràcter consultiu i el potencial multiplicador dels debats desenvolupats en el si 
d’aquest Consell, vam aprofitar aquesta sessió constitutiva per a recaptar l’opinió dels seus membres 
mitjançant un qüestionari. 

 
Amb la implementació d’aquesta eina perseguíem dos objectius principals: 

1. Avaluar els programes i projectes executats en el marc del Pla Local de Joventut 2014-
2017. 

2. Identificar les àrees d’acció prioritàries en l’àmbit de joventut durant el període 2018-
2021. 

 

Així, en relació al primer objectiu, es va plantejar una pregunta per a detectar, en primer lloc, el grau 
de coneixement de diversos programes i projectes i, posteriorment, la valoració que en feien. 
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Programa / Projecte 2014-2017 Grau de coneixement Valoració (1-4) 

Trobades Joves / Processos 
participatius 

67% 2,90 

Club de la Feina Jove / Tallers Ocupa’t 73% 3,45 

Estiu Jove 80% 3,17 

Orientació Acadèmica 87% 3,31 

PIDCES 67% 3,50 

Programa Primavera 73% 2,82 

Setmana Jove 87% 3,25 

 

Posteriorment, i amb una finalitat més prospectiva, vam demanar als membres que seleccionessin 3 
àrees prioritàries d’actuació per als propers anys. Com a resultat, vam concloure que les 2 
temàtiques principals per als participants a aquest qüestionari eren l’ocupació i l’orientació 
acadèmica, seguides, amb el mateix nivell d’importància, per les activitats de lleure i la prevenció 
d’addiccions. 
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4. Priorització dels Eixos  

4.1. Criteris per a la priorització dels Eixos 
 

Tenint en compte la informació obtinguda en finalitzar la fase de diagnosi - anàlisi, es proposa l’organització del nou Pla Local de Joventut 2018-2021 al 
voltant de tres eixos principals inicials: 

 Participació social de les persones joves en la vida del municipi 
 Benestar (físic, psicològic i social) 
 Emancipació i èxit en les transicions, atenent de forma prioritària la transició escola-treball. 

 
 

 

 

Emancipació i èxit 
en les transicions 

Benestar 

Participació social 

Salut 
Cohesió i suport social 
Igualtat i diversitat 
Lleure 
Esport 

Associacionisme - Voluntariat 
Iniciatives socioculturals 
Cultura i creació 

Educació i formació 
Treball 
Habitatge 
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Els criteris per a la priorització dels eixos inicials del nou Pla Local de Joventut 2018-2021 de Sant 
Fruitós de Bages se sustenten en diferents motius, raons i arguments que exposem en el 
següents apartats, com també en fem un marc per al seu anàlisi posterior: 

 

3.1.1. Participació social  

La promoció de la participació social de les persones joves inclou: 

1. d’una banda, aspectes com el suport a l’associacionisme i el voluntariat juvenil, la inclusió dels 
i de les joves en el teixit associatiu del municipi per promoure el relleu generacional i la 
continuïtat de festes i tradicions populars i la presència activa del jovent, tant en la programació 
com en l’assistència, en la vida cultural del municipi i, 

2. d’una altra, en la governança de les polítiques de Joventut (participació dels i de les joves en el 
disseny, gestió i avaluació) com a principi bàsic de la metodologia de treball de la Regidoria de 
Joventut, en concordança amb els principis rectors i els criteris metodològics del PNJC. 
 

Aquesta línia de treball apareix com a prioritària per diversos motius: 

 S’intueix un cert risc per a la continuïtat d’algunes entitats i actes tradicionals. En 
aquest sentit és important fer una reflexió sobre quines han de ser les condicions necessàries 
perquè el jovent s’impliqui i es senti cridat a donar-les continuïtat, tenint en compte que això 
passa, forçosament, per l’evolució i l’adaptació a nous valors i formes de participació. 

 Es percep un sentiment de pertinença comunitària dels joves generalment feble, o 
que, si més no, seria desitjable enfortir. En alguns casos, aquesta percepció s’expressa dient 
que “no existeix, o que cal promoure, la identitat de poble”. Aquest aspecte ja es va posar de 
manifest en els mateixos termes en la diagnosi del PLJ 2014-2017 i, és voluntat aprofundir en 
el seu anàlisi per tal d’identificar canvis, siguin aquests significatius o canvis en la tendència. 
Algunes persones entrevistades apunten com a estratègia de promoció de la participació juvenil 
la creació de “grups d’interessos més concrets i particulars” per tal de “fer-los evolucionar” 
des d’aquests interessos a altres de caràcter més general mentre que altres proposen fórmules 
més obertes i assembleàries (“foro jove”). 

• Així mateix, es posa de manifest la necessitat d’espais i recursos que permetin 
articular el temps de lleure dels i de les joves en el propi municipi, com a 
forma de vincular-los a la vida local i, en certa manera, de “competir” amb municipis 
propers perquè els joves “es quedin” a Sant Fruitós. Es percep que el municipi no té 
una oferta atractiva per als joves en el seu temps lliure (“els caps de setmana està tot 
tancat”, “no tenen a on anar”, “marxen a Manresa”...). 

• En qualsevol cas, es pot dir que hi ha consens en relació a l’objectiu de promoure la 
participació juvenil però, en canvi, no sembla haver-hi una postura clara sobre l’abast 
d’aquesta participació ni sobre l’estratègia a seguir per aconseguir-lo. 

 Fins ara no s’ha aconseguit motivar i implicar activament els joves en el disseny, 
gestió i avaluació de les polítiques de joventut. La participació dels joves es veu més reduïda 
a consultes i projectes puntuals. 
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Cal tenir en compte, també, la recent constitució del Consell Municipal de Joventut constituït per 
representants polítics, de diverses entitats juvenils, culturals i esportives, dels dos centres 
d’ensenyament secundaria i de les corresponents associacions de famílies. És important tenir present 
el seu desenvolupament. 

L’assumpció d’aquesta línia de treball en la participació social implica la definició prèvia d’un marc 
conceptual que determini el sentit, els espais i els procediments de participació dels joves i, d’altra 
banda, les limitacions, si és que es considera que n’han d’haver. I perquè s’entengui del què ens ocupa, 
en fem la següent aproximació: 

La llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya defineix la participació juvenil 
com el conjunt d’accions i de processos que generen capacitat en els  joves per a decidir 
llur entorn, llurs relacions i llurs possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu, 
per a intervenir-hi i per a transformar-los.  

Per tant, des d’aquesta perspectiva, totes aquelles accions, programes i serveis que contribueixin a què 
els joves puguin formar i expressar les seves pròpies opinions, a que puguin prendre les seves pròpies 
decisions i a què puguin exercir influència en la transformació del seu entorn poden ser considerades 
accions de promoció de la participació juvenil.  

Ara bé, aquests processos a què es fa al·lusió en la definició són diversos: participar és assistir, ser-hi 
present, fer acte de presència; és obtenir informació, preguntar, interessar-se; és opinar; és debatre 
amb la intenció de modificar la visió d’altres; és decidir o prendre part en les decisions; és gestionar o 
executar decisions preses; és fer equip; és implicar-se; és comprometre’s... 

Segons aquesta consideració, la participació pot exercir-se amb diferents nivells d’intensitat. Roger 
Hart il·lustra aquesta idea amb “l’escala de la participació” i altres autors, com J. Trilla i A. Novella, 
estableixen quatre estadis o nivells: la participació simple (assistir, interessar-se, informar-se...), la 
consultiva (opinar, aportar informació o coneixement...), la projectiva (participar en l’elaboració d’una 
proposta d’acció i en la seva gestió) i la metaparticipació (participar en l’organització de la participació 
d’altres agents en processos compartits). 

Els programes de promoció de la participació inclouen accions de diferent intensitat i que donin cabuda 
a persones amb diferents interessos i voluntats, des d’aquelles que simplement desitgen estar 
informades fins a les que volen implicar-se en la presa de decisions i prendre part en la gestió i la 
coordinació amb altres agents. Així mateix, és important seqüenciar adequadament les 
activitats, incrementar els nivells d’intensitat progressivament, d’aquí la importància 
d’atendre la promoció de la participació social en edats infantils, i oferir oportunitats i espais per 
recórrer el conjunt dels esglaons i no quedar-nos en els estadis més bàsics de la participació, com són 
la informació i la consulta.  

Una altra perspectiva d’anàlisi dels programes de promoció de la participació juvenil és la qualitat 
didàctica de les activitats que els integren i, per tant, la seva capacitat per facilitar l’aprenentatge i 
l’adquisició de les competències necessàries per al seu exercici. La comprensió dels procediments i 
dels valors democràtics, el coneixement i l’assumpció dels drets i dels deures propis i d’uns valors 
socialment compartits, combinades amb un sentiment de pertinença són aspectes clau per a l’exercici 
real de la participació. Aquests aprenentatges s’adquireixen a partir de la pròpia pràctica, a participar 
s’aprèn participant, i el desenvolupament d’aquestes competències implica l’adquisició de coneixements, 
d’habilitats i de valors. Per tant, és molt important que els ciutadans i ciutadanes, en general, i els joves 
en particular, tinguin oportunitats reals per practicar la participació. 
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3.1.2. Benestar físic, psicològic i social 

Quatre idees orienten el discurs en relació a aquest eix: 

 La relació joventut-risc com una relació ineludible i, en certa, manera, “natural”. La percepció 
que els joves es troben exposats a situacions de risc derivades de la seva necessitat 
d’experimentar autònomament, sense l’acompanyament adult, que fa necessari actuar 
preventivament, des de l’àmbit socioeducatiu, per oferir-los recursos personals que els 
permetin afrontar positivament situacions i possibles conductes de risc com són el consum de 
drogues, les relacions afectivosexuals, la pressió grupal i riscos derivats de relacions socials 
negatives, etc.  

 La consideració que algunes activitats, com l’esport i les activitats sociocultural i de lleure, 
tenen un caràcter protector que limiten o minimitzen les situacions i les conductes de risc. 

 La percepció d’un augment, o si més no d’una presència i consciència pública majors, de la 
violència, a la qual no escapen els joves, que es fa present en diversos escenaris: l’àmbit de la 
parella (violència masclista), l’àmbit escolar i laboral (bullying i mobbing) i a través de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació (xarxes socials virtuals, telèfon mòbil, videojocs, 
audiovisual...). 

 Cal anar més enllà de propostes parcials, més o menys puntuals i anecdòtiques (“la xerrada 
sobre drogues o el taller de xarxes socials”), i apostar per programes que englobin el 
desenvolupament de les competències emocionals i socials i la presa de decisions 
autònoma i crítica. 
 

Així mateix, en les entrevistes exploratòries han aparegut algunes idees i propostes que es 
convenient tenir en compte per aprofundir en l’anàlisi: 

 Hi ha manca d’activitats de lleure, especialment els caps de setmana i per les tardes. 
 No hi ha oferta d’esports diferents al futbol, bàsquet i al voleibol, que apareixen com a 

majoritaris. 
 Es valora l’oportunitat en relació al benestar dels joves en relació a la pràctica esportiva a 

l’aire lliure (street-workout, skate-park...) 
 Hi ha necessitat d’educació emocional per tal de prevenir situacions de poca tolerància a la 

frustració. 
 Cal incidir en accions al voltant de l’ús de les noves tecnologies (mòbil, Internet...), 

l’assetjament escolar, seguretat vial, el consum de cànnabis, etc. 
 Reflexionar sobre les intervencions d’educació ambiental i civisme 
 Incidir en major mesura en projectes de relació intergeneracional 

Aquest eix l’identifiquem molt interrelacionat amb els altres dos eixos i posem de manifest la necessitat 
de connectar-lo amb els seus continguts per tal d’aprofundir-hi en l’anàlisi.  
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3.1.3. Emancipació i èxit en les transicions 

Tot i que en les entrevistes exploratòries i en el primer qüestionari Delphi el suport acadèmic i en 
la inserció laboral als i a les joves han aparegut com a línies de treball clarament prioritàries, del 
contrast amb les dades sociodemogràfiques es dedueix que en el municipi no existeix una problemàtica 
quantitativament significativa de fracàs escolar en finalitzar l’escolaritat obligatòria i que l’atur juvenil 
s’està reduint progressivament en els darrers anys. Així mateix, el municipi s’ha dotat, progressivament, 
de serveis i recursos que donen resposta a aquests objectius. Per aquest motiu aquesta línia de treball 
es situa en un tercer nivell de prioritat, en concordança amb els resultats obtinguts en el segon 
qüestionari Delphi. 

Tot i així, cal fer-ne també una lectura qualitativa i remarcar la seva importància, ja que aquesta formació 
i l’accés al treball són fonamentals per a l’emancipació i apoderament dels joves. La visió de joventut 
ha d’estar amb la línia d’arribar a tots els joves. I per tant és lògic pensar que aquests aspectes són 
prioritaris en qualsevol planificació de les polítiques de joventut locals, per la importància que tenen en 
el procés de desenvolupament i emancipació personal de les persones. L’objectiu en relació a 
aquestes qüestions ha de ser, sempre, que cap persona quedi exclosa. Per aquests motius, es proposa 
mantenir i potenciar els serveis existents en tres línies: 

1. Fent que els serveis existents arribin a totes les persones joves, siguin coneguts i 
utilitzats. Millorar l’eficàcia de la comunicació i la promoció dels serveis 

2. Identificar els col·lectius que, amb el disseny actual, no es veuen beneficiats i definir 
mètodes d’atenció específics que millorin la seva eficàcia en tots els casos. 

3. Incidir en la millora de la qualitat de l’ocupació juvenil: reducció de la temporalitat, 
augment de la qualificació professional... 
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4.2. Els Eixos del nou PLJ 2018-21 
 
Arribats a aquest punt, es realitza una reunió politicotècnica de l’Àrea de Joventut on s’analitza el 
treball realitzat i la informació resultant. 
Finalment dels tres eixos descrits en l’apartat anterior es creu convenient combinar-los i destacar-ne 
alguns aspectes particulars del municipi de tal manera que el resultat final és el següent: 
 

3.2.1. Eix 1: Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial 

És en aquest eix on es posa èmfasi en la connexió entre l’apoderament individual i l’apoderament 
col·lectiu.  El període vital de la gent jove es caracteritza per un procés constant de transformació 
física, psicològica i social, en l’emancipació cap als recursos definint el propi projecte de vida i és en 
aquest període on existeix una sensibilitat en la participació col·lectiva. Prenent un paper rellevant 
no només en el benestar personal sinó també com aquest es relaciona en la implicació de la vida 
sociocultural dels i les joves. I així ho recolza l’anàlisi de tota la informació de la qual disposem fins a 
aquest punt.  

Entenem que hi ha factors molt diversos que s’interrelacionen incidint en el benestar de la gent 
jove, caracteritzada per una etapa vital d’experimentació, descobriment i autoafirmació, durant la qual 
és molt i molt important treballar el desenvolupament de competències emocionals i l’àmbit psicosocial.  

Les conductes de risc, la violència, l’individualisme, la manca d’habilitats socials, l’autoestima són factors 
que hem identificat com a elements amenaçants del benestar psicosocial dels i les joves i és en aquests 
on dirigim part de l’atenció de l’eix que ens ocupa. 

S’han iniciat polítiques de joventut i dinàmiques orientades al benestar, aprofitant les oportunitats 
pròpies del nostre municipi, com les entitats esportives i el Programa PIDCES. Si bé fins ara ja s’han 
vingut dissenyant i implementant mesures en aquest sentit, creiem necessari augmentar la incidència 
en aquesta temàtica mitjançant projectes més integrals i estructurats, tot col·laborant amb altres 
àrees de l’Ajuntament (sobretot les d’Ensenyament, Cultura i Serveis Socials). 

Paral·lelament, veiem que la qualitat de la participació juvenil està estancada i no s’observa una 
evolució dels joves dins de l’escala de participació. Així doncs no existeixen persones com a referents 
positius de participació que perdurin o generin sinèrgies en el municipi.  

Ja hem comentat també en apartats anteriors l’existència de diferents característiques de Sant Fruitós 
de Bages que dificulten l’establiment de vincles forts (dispersió, serveis, proximitat a Manresa, manca 
de referents de participació...). Aquest context facilita una participació juvenil puntual, i més aviat 
passiva, en la vida sociocultural del municipi, i, per tant, un feble sentiment de pertinença. Aquest fet 
porta a una manca de relleu en les entitats i fins i tot en la mort enunciada d’algunes iniciatives o entitats, 
encara que se n’han creat també de noves. 

Tot i així, posem de manifest que les majors xifres de voluntariat (nivell nacional) està entre la gent 
jove i és en les mobilitzacions actuals on els joves hi són, hi volen ser per defensar els drets individuals 
i també els col·lectius. És en la transformació social, on resideix també en la transformació local. Per 
aquest motiu, en clau municipal, és necessari generar eines, espais i mecanismes de participació 
adaptats a la diversitat dels i de les joves per vetllar per la seva implicació i participació en igualtat de 
condicions. No només les que estan relacionades amb les transicions i amb la construcció del seu futur, 
sinó també les que fan referència al moment present: aquelles necessitats vinculades al benestar. 
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3.2.2. Eix 2: Diversitat i inclusió en la transició escola-treball 

El període de crisi que va esclatar a Catalunya l’any 2008 va comportar conseqüències a llarg termini 
per a la població juvenil, la qual va veure reduïdes les seves condicions i oportunitats educatives i 
sociolaborals i, el què és pitjor, les seves perspectives de desenvolupament personal i social. Des de 
l’Àrea de Joventut considerem prioritari contribuir a la superació d’aquestes traves, afavorint 
l’apoderament de les persones joves perquè puguin dissenyar i fer realitat el seu propi projecte 
vital. 

Com ja ha quedat reflectit en la fotografia inicial, les i els joves del municipi encara han de fer front a 
diversos reptes en les seves transicions, i molt especialment en la transició escola-treball. Tanmateix, 
aquesta problemàtica ha anat evolucionant durant els últims anys, de manera que ja no parlem tant de 
manca de recursos per a assolir l’èxit acadèmic i professional (així ho mostren les estadístiques i les 
conclusions de les entrevistes exploratòries), sinó de la necessitat d’incrementar els esforços realitzats 
fins ara, dissenyant i implementant accions específiques dirigides als col·lectius més 
vulnerables. Hem vist, com l’atur afecta més als menors de 20 anys, a les dones, diferències entre 
els llocs d’origen i a la gent jove sense estudis post-obligatoris (ocupacions, professionals, 
qualificats o superiors) i atenent altres diversitats, per tal que cap jove quedi exclòs en aquests 
processos de transició relacionats sobretot amb l’educació i la cerca de feina, però també amb 
l’habitatge, el lleure, etc.  

Si volem assegurar un veritable efecte transformador de les polítiques i mesures plantejades, cal aplicar 
un enfocament inclusiu, que tingui en compte la diversitat del col·lectiu al que ens adrecem (entesa, 
aquesta, com quelcom positiu) i les desigualtats socials de partida. 

Som conscients que aquesta problemàtica és de naturalesa transversal i va més enllà de les 
competències específiques de la nostra Àrea, però creiem que podem – i hem de – dissenyar programes 
i actuacions adreçades a l’afirmació personal i l’apoderament dels jovents de Sant Fruitós de Bages. 
Considerem que és un tema de molta importància pel municipi i la voluntat de l’Àrea de Joventut és 
treballar conjuntament en aquest aspecte amb al màxim nombre d’àrees de l’Ajuntament, ja que només 
amb actuacions transversals i en xarxa, a mig i llarg termini, aconseguirem incidir-hi de forma 
significativa.  
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5. Diagnosi - Anàlisi 

Un cop feta la priorització dels eixos, comença la Fase 2b Diagnosi – Anàlisi. L’objectiu principal és 
dur a terme una recollida d’informació i anàlisi que ens permeti obtenir un coneixement més 
profund de la realitat juvenil i les polítiques públiques de joventut relacionades amb els 
dos eixos establerts a la fase anterior. Conjuntament, un altre dels objectius d’aquesta fase és 
contribuir a promoure i activar la participació de la gent jove a la ciutat, i concretament en 
l’elaboració del Pla Jove. 
 
Per tal de portar-ho a terme, s’han utilitzat diferents tècniques i eines d’anàlisi amb la intenció de 
tenir una visió més amplia i completa de la realitat. La majoria de tècniques utilitzades per dur a terme 
l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ) i les Polítiques de Joventut (APJ) són tècniques transversals que 
serveixen per analitzar les dues temàtiques alhora. Tanmateix, per fer-ho més visual, s’han agrupat de 
la següent manera:  

 L’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ) s’ha dut a terme a través: 
• Qüestionari 
• Entrevistes en profunditat. 
• Concurs Jove a Instagram.  

 
 El recull i l’anàlisi de les Polítiques de Joventut (APJ) s’ha realitzat a través: 

• Dos tallers DAFO:  
- Taller Participatiu amb tècnics i professionals 
- Taller Participatiu amb joves: grup motor de joves d’entitats, col·lectius i joves 

no organitzats. 
•  Trobada Jove: Teatre Fòrum. 

5.1. Objectius 
 

L’objectiu principal de la fase 2b Diagnosi – Anàlisi i del present informe és dur a terme una recollida 
d’informació i anàlisi que ens permeti obtenir un coneixement més profund de la realitat juvenil i les 
polítiques públiques de joventut relacionades amb els dos eixos establerts a la fase anterior.  
Conjuntament, un altre dels objectius d’aquesta fase és contribuir a promoure i activar la 
participació de la gent jove al poble, i concretament en l’elaboració del Pla Jove.  

A continuació s’exposen més detalladament els objectius per cada un dels eixos, alhora que 
s’acompanyen amb una sèrie de preguntes que facilitin el procés de recollida d’informació i ajudin a la 
comprensió i a l’anàlisi dels resultats. 
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4.1.1. Eix 1- Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial  

Objectius 

 Aprofundir en la percepció de la realitat juvenil dels i de les joves de Sant Fruitós (ARJ). 
 Identificar les principals preocupacions i problemes de la gent jove (ARJ). 
 Conèixer què, com i on la gent jove dedica el seu temps lliure i d’oci (ARJ). 
 Identificar els principals recursos disponibles per les persones joves en l’àmbit sociocultural i 

benestar psicosocial (APJ). 
 Analitzar el nivell de participació i implicació en la vida associativa i cultural del poble (ARJ). 
 Detectar les principals demandes i necessitats de la gent jove relacionades amb la participació 

sociocultural i benestar psicosocial (APJ). 
 
 

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 trobada dels i de les joves?  
 On surten de festa?  
 Quina implicació tenen els i les joves en les activitats i en el teixit associatiu del poble?  
 La gent jove se sent 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 benestar psicosocial? 
 Quines són les principals demandes i necessitats dels i de les joves en aquests àmbits? 

 
 

4.1.2. Eix 2- Diversitat i inclusió en la transició escola-treball 

Objectius: 

 Conèixer la percepció del jovent de l’oferta educativa actual a Sant Fruitós (ARJ) 
 Aprofundir en la realitat juvenil envers l’àmbit laboral (ARJ) 
 Detectar els principals recursos, programes i polítiques de joventut, educatives i laborals que 

coneixen els i les joves (APJ) 
 Identificar les dificultats de la gent jove per emancipar-se.  
 Identificar les principals necessitats i recursos demandats per la gent jove a nivell acadèmic i 

laboral (APJ) 
 Detectar els possibles problemes i conflictes relacionats amb la diversitat juvenil, posant 

especial atenció a les diferències de gènere, lloc d’origen, edat i nivell d’estudis. (ARJ) 
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Preguntes que ens hem plantejat:  

 L’oferta educativa al Municipi respon a les necessitats? 
 Quin nivell educatiu aspiren les i els joves?  
 Quins programes i recursos acadèmics hi ha disponibles per pel jovent?  
 Quin són els principals recursos demandats per millorar el seu rendiment acadèmic?  
 Quina és la percepció dels i de les joves envers l’àmbit laboral? 
 Quin tipus de feina es pot trobar a Sant Fruitós i a on? 
 Els i les joves tenen expectatives de poder-se desenvolupar professionalment a Sant Fruitós? 
 Quins recursos o programes per a l’orientació laboral coneixen?  
 Quines són les necessitats i demandes de la gent jove 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 dels i de les joves de procedència estrangera? 
 Són respectuoses les relacions entre nois i noies de Sant Fruitós? 

 

5.2. Metodologia 
 

Per tal d’obtenir les dades i la informació necessària per poder complir amb els objectius i 
contestar les preguntes elaborades en l’apartat anterior, s’han proposat diferents tècniques 
d’investigació i anàlisis cada una amb una metodologia específica que s’explica tot seguit. 

Tanmateix, es vol remarcar i posar en valor la vessant participativa de les tècniques utilitzades, on la 
participació ha constituït un objectiu en si mateix en tot el procés d’elaboració d’aquest 
Pla Jove, especialment en la fase 2b. No només per la validesa per treure i obtenir informació, si nó 
entenent alhora que és un bon camí per promoure la democràcia directa amb els i les joves i començar 
a crear vincles entre el col·lectiu jove i les administracions. Durant aquest procés s’ha convidat a 
participar a totes aquelles persones joves o amb relació amb el món juvenil i han tingut ganes d’aportar 
el seu granet de sorra en la construcció del Pla Jove. 

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

A continuació s’exposen les diferents tècniques i eines utilitzades. Els resultats d’aquestes es troben 
analitzats a l’apartat de resultats.  
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4.2.1. Qüestionari 

Amb l’objectiu de conèixer la percepció dels i de les joves de Sant Fruitós sobre la seva realitat i les 
polítiques locals de joventut,  s’ha realitzat una enquesta via Online. 

L’univers de l’estudi són els joves de Sant Fruitós entre 12 i 30 anys. En total s’ha aconseguit una mostra 
de 68 enquestats, que representa al voltant del 5% de tots els joves de Sant Fruitós.  

Tanmateix, no es tracta d’una mostra aleatòria, per la qual cosa no és extrapolable al conjunt de la 
població de joves. A part, la mostra obtinguda presenta un biaix cap al sector jove de menys edat, com 
ho demostra el fet que 50% dels enquestats són menors de 16 anys. Tanmateix, es considera que els 
resultats sí reflecteixen part de la realitat i les percepcions d’una bona part dels joves de Sant Fruitós. 
A part, creuant els resultats amb les altres tècniques poden servir d’ajuda per tal de detectar o validar 
tendències. 

El qüestionari té una durada aproximada de 10 minuts i es divideix en sis blocs diferents:  

1. Dades personals 
2. Educació 
3. Treball  
4. Habitatge 
5. Oci i temps lliure 
6. Participació i cohesió.  

 

Perfil dels enquestats:  De la mostra obtinguda del qüestionari observem que, tot i no ser gaire 
significatiu, hi ha un major percentatge de noies que de nois. L’edat mitjana dels enquestats és de 16,3 
anys, amb un clar predomini dels joves de menor edat, i una mancança dels joves més grans. Així, 
observem que un 50% dels joves tenen una edat entre 11 i 15 anys, mentre que només un 4,8% té una 
edat entre 26 i 30 anys.  

Gairebé un 80% dels joves enquestats el seu lloc d’origen és la comarca de Bages, dels quals un 32,8% 
és de Sant Fruitós. Cap dels joves participants és de procedència estrangera.  

La majoria dels enquestats és estudiant, la qual cosa concorda amb l’edat dels participants.  
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 Lloc de naixement dels joves   Situació dels joves enquestats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Concurs jove a Instagram   

Una altra tècnica utilitzada per conèixer la realitat dels i de les joves a Sant Fruitós ha estat el Concurs 
Jove a Instagram. Una de les finalitats del concurs és posar diferents mecanismes per tal de facilitar la 
participació de la gent jove en el procés d’elaboració del Pla Jove.  

El concurs realitzat anava destinat a tots els i les joves d’entre 12 i 29 anys del municipi, amb l’objectiu  
de conèixer de quina manera veuen i senten la realitat i el dia a dia de Sant Fruitós. Les i els joves 
podien participar pujant un màxim de 3 fotografies per persona. Les fotografies penjades havien de 
tenir relació amb coses, fets o llocs amb els quals les persones participants s’identifiquen, alhora que 
siguin coses, fets o llocs que tinguin una vinculació amb el municipi.   

La fotografia s’havia de penjar al compte d’Instagram amb el hashtag #PlaJoveSantFree i citant a 
@NexeJove. Cada fotografia havia d’anar acompanyada d’un breu comentari on s’exposava el motiu o 
el perquè de la foto escollida.  

Per tal de facilitar i promoure la participació, s’ha sortejat un premi d’una càmera fotogràfica entre els 
participants.  
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4.2.3. Entrevistes en profunditat 

L’objectiu de  les entrevistes ha estat l’anàlisi de la realitat juvenil dels dos eixos a partir de diferents 
perfils de persones vinculades amb Sant Fruitós i que estiguin dins el col·lectiu jove o relacionades amb 
l’àmbit de la joventut. 

L’edat de les persones entrevistades és de 16 a 35 anys i les professions van des de pedagogs que 
treballen al programa de garantia juvenil, estudiants de batxillerat i universitaris, educadors socials, 
personal hospitalari i gent del món de la comunicació i periodisme. La duració aproximada de cada 
entrevista és d’una hora i en total s’han realitzat 8 entrevistes. 

 
Les entrevistes consten de 26 preguntes i estan dividides en 7 blocs temàtics:  

1. Oci i cultura 
2. Educació 
3. Feina i atur 
4. Habitatge 
5. Igualtat i diversitat 
6. Esport i hàbits saludables 
7. Participació i cohesió  

 
 

4.2.4. Taller participatiu amb tècnics municipals i comarcals: polítiques de joventut a 
Sant Fruitós.  

Aquest es realitza a través d’una sessió participativa amb diferents tècnics i professionals vinculats amb 
l’àmbit de la joventut.  L’objectiu de la sessió és analitzar, de manera col·lectiva i consensuada, les 
polítiques de joventut al municipi. 

Els representants municipals i supramunicipals que han participat en la sessió són els següents: 

 Ajuntament de Sant Fruitós 
 Àrea de joventut i NexeJove 
 Àrea d’ensenyament i d’esports 
 Àrea de cultura i festes 
 Àrea de promoció econòmica 
 Àrea d’ocupació 
 Àrea de medi ambient 
 Serveis Socials 
 Policia Local de Sant Fruitós 
 Escola de Música de Sant Fruitós 
 Biblioteca Sant Fruitós 
 Espai socioeducatiu Calclic 
 Oficina Jove del Bages 
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La sessió té una durada de 2 hores i s’ha desenvolupat seguint el següent esquema:  

1. Presentació del PLJ. 
2. Presentació de l’objectiu del taller i la dinàmica de treball.  
3. Presentació dels assistents. 
4. Entre tots es realitza una pluja d’idees per identificar quines són les polítiques de joventut 

que hi ha al municipi.  
5. Treball en grups, 4-5 persones. Els participants han analitzat els aspectes positius i a 

millorar de les polítiques de joventut identificades en la pluja d’idees. 
6. Tancament i recordatori de les properes fites del procés participatiu. 

 

El taller es va dur a terme al NexeJove el 2 de novembre del 2017.  
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4.2.5. Taller participatiu amb joves: Anàlisi de la realitat juvenil 

Aquesta sessió es realitza a través d’una dinàmica participativa amb diferents joves del municipi. Els 
joves provenen del grup motor de joves, d’entitats, col·lectius i joves no organitzats. L’objectiu del 
taller és analitzar, de manera col·lectiva i consensuada, la seva visió de la realitat a Sant Fruitós, alhora 
que també es fa un recull de les necessitats i dels elements positius i a millorar de la realitat juvenil al 
municipi.  

Aquesta sessió s’ha portat a terme amb un grup de 18 joves d’entre 12 i 29 anys.  

La sessió té una durada aproximada de dues hores i s’ha desenvolupat seguint els següents moments:  

1. Presentació del Pla Jove i el calendari d’actes que l’acompanya.  

2. Les línies imaginàries i les frases provocatives. Aquesta dinàmica consisteix a crear una 
tira de papers a terra, posant a cada extrem de la línia dos cartells: “Totalment d’acord” i 
“Totalment en desacord”. El dinamitzador realitza 5 preguntes i els participants s’han de 
posicionar al llarg de la línia segons estiguin d’acord, més o menys d’acord o en desacord. Les 
preguntes realitzades són les següents: 

 L’Ajuntament escolta a la gent jove (participació). 
 A Sant Fruitós m’ho passo bé, hi ha moltes coses a fer (oci). 
 La gent jove ens cuidem i tenim bons hàbits (hàbits saludables). 
 Estic segur que tindré una bona feina (ocupació). 
 Sóc de Sant Fruitós i em sento molt orgullós (participació i pertinença). 

3. Treball en grup. Es divideix els assistents en diferents grups de treball. Cada grup va 
consensuar els aspectes positius i a millorar de la realitat juvenil del poble.  Els àmbits que 
s’analitzen són els següents:  

 Oci i cultura. 
 Educació. 
 Feina i atur. 
 Habitatge. 
 Igualtat i diversitat. 
 Esports i hàbits saludables. 
 Participació i cohesió. 

 
4. Tancament. 

El taller es va dur a terme al NexeJove el 15 de novembre de 2017.  
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4.2.6. Trobada Jove: Teatre-Fòrum 

La sessió organitzada té com a objectiu generar un debat i recollir les aportacions sobre les necessitats 
i les propostes de la gent jove per a Sant Fruitós. El debat i la recollida d’aportacions s’estructura a 
través d’una dinàmica de teatre fòrum, la qual consisteix en la representació de 3 esquetxos teatrals 
que donin elements per a la reflexió i que permetin generar un debat sobre les temàtiques tractades. 
A partir d’aquest debat s’extreuen les diferents necessitats i propostes que els joves tenen per a Sant 
Fruitós.  

En el taller van participar 35 joves d’entre 12 i 35 anys. La sessió s’ha desenvolupat seguint el següent 
esquema:  

1. Inscripció i benvinguda dels participants 
2. Presentació del PLJ i el calendari d’elaboració.  
3. Presentació de la dinàmica.  
4. Representació dels esquetxos teatrals.  

1. Primera escena “Oci”. 

2. Segona escena “Entrevista de feina”. 

3. Tercera escena “Sentiment de pertinença”. 

Després de cada escena es fa un repàs dels temes tractats i s’obre un torn de paraules perquè els 
participants puguin identificar els tremes tractats i l’opinió que tenen al respecte. 

5. Treball en grups de 4-6 persones. Els participants van consensuar 3 aportacions, propostes 
o necessitats de cada un dels eixos del Pla Jove.  

6. Recollida de propostes  

El taller es va dur a terme a la sala del NexeJove el 3 de desembre de 2017.  

 

4.2.7. Matriu DAFO 

L’anàlisi DAFO és una eina d’estudi que permet analitzar la realitat d’una organització o projecte, a través 
d’identificar les característiques internes (debilitats i fortaleses) i la situació externa (amenaces i oportunitats)  
en una matriu quadrada. A través de l’anàlisi DAFO es pot conèixer la situació real en què es troba l’organització 
o projecte, el que permet planejar les diferents estratègies de futur.  

En aquest cas, amb l’anàlisi de la informació recollida en totes les tècniques d’estudi comentades de la 
fase      2-b, es va procedir a realitzar una matriu DAFO per a cada un dels eixos extrets de la 
priorització de la fase 2.  

L’objectiu  principal és mostrar de forma sintètica la realitat juvenil existent al municipi de Sant Fruitós.               
Es recullen, per tant, les debilitats i fortaleses detectades respecte a la realitat juvenil i polítiques de 
joventut del municipi que han estat expressades per les diferents persones que han participat en 
aquesta diagnosi, així com els factors de caire extern que poden actuar com a oportunitats o com a 
amenaces en el desenvolupament del Pla Local de Joventut de Sant Fruitós. 
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5.3. Resultats 
 

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 
dels tallers participatius, les entrevistes i el qüestionari.  

Els resultats no estan organitzats per cada una de les tècniques utilitzades, sinó que es presenten per 
temàtiques. En cada eix 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 completa 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 de la gent jove.  

Per altra banda, es vol remarcar que els resultats de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil i l’Anàlisi de les 
Polítiques de Joventut per cada un dels eixos fan 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 de les joves 
i tècnics participants.  

 

4.3.1. Eix 1: Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial. 

Tal com s’ha exposat anteriorment aquest eix es divideix en dues categories d’anàlisi, per 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 per una altra banda, l’anàlisi de les polítiques 
de joventut que recull la visió i la percepció dels diferents programes i recursos comentats pels tècnics 
i joves, alhora que també engloba les principals demandes i necessitats dels i de les joves en aquest 
punt.  

 
Preocupacions de la gent jove de Sant Fruitós: 

De la informació recollida en la fase 2b del Pla Jove, s’observa  que els  principals temes que preocupen 
les i els joves i que, per tant, poden afectar més al seu benestar psicosocial, es poden dividir en tres 
categories:  

 
1- Nivell acadèmic. A la gent jove els preocupa no poder tenir l’accés i l’oportunitat d’estudiar 

allò que volen o que els hi agrada.  
2- La salut i portar una vida saludable.  La salut i el benestar físic i psicològic també és un tema 

de preocupació entre la gent jove del municipi. Tanmateix, hi ha diferents percepcions 
sobre el significat de què vol dir cuidar-se i les implicacions que això comporta.  

3- Àmbit laboral i econòmic. Aquesta categoria inclouria la precarització de les condicions de 
treball, la dificultat de trobar un treball i la situació econòmica familiar.  
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A continuació es pot observar el gràfic 1, extret de les respostes obtingudes del qüestionari que 
exemplifica les principals preocupacions de la gent jove a Sant Fruitós, on s’observa com els principals 
problemes coincideixen amb els tres eixos comentats anteriorment, sent el principal problema amb un 
51,1% de les respostes “poder estudiar allò que volen”, seguit de “la meva salut” amb un 31,8%, i “l’atur 
i les dificultats de trobar feina” amb un 25,8%.   

 

 

Gràfic 1. Principals problemes que preocupen a la gent jove. 

 

Activitats dels joves en el temps lliure: 

Un tema important relacionat amb la participació i el benestar del col·lectiu jove són les activitats que 
dediquen en el seu temps lliure.  

En general, les principals activitats que realitzen els i les joves enquestats en el seu dia a dia són fer 
activitats esportives i quedar amb els amics. La qual cosa es considera positiva, ja que, en el 
context social que ens trobem avui dia, aquestes dues ajuden a la creació de xarxa relacional i de suport 
que tan important és en el benestar psicosocial de les persones.  

En el gràfic 5.1 es pot observar les principals activitats que han anomenat els i les joves que han respost 
el qüestionari. Així s’observa com les activitats més citades són les activitats esportives en el seu 
conjunt (futbol, bàsquet...), amb un 33% de les mencions, seguides de quedar amb els amics amb un 
20%, i les activitats relacionades amb veure la televisió i jugar a videojocs amb un 14% de les respostes. 
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*Es mostren en color vermell totes les activitats esportives. 

Gràfic 2. Activitats que els joves realitzen en el temps lliure. 

 

 

 

Freqüència de les activitats en el temps lliure: 

De totes les activitats mencionades per la gent jove hi ha algunes que són més recurrents i que es 
realitzen més sovint que altres. Les dades de freqüència coincideixen que quedar amb els amics i fer 
activitat esportiva no només són les principals activitats que fan les i els joves, sinó que també són les 
més freqüents.  

En el gràfic 3 s’observa que la meitat dels i de les joves enquestats (52,2%) afirma que queda amb els 
amics un cop al dia, i un altre 39,1% diu que ho fa 1 o 2 cops a la setmana. Per tant, hi ha més d’un 90% 
dels i de les joves que almenys queden amb els amics un cop a la setmana, convertint-se amb l’activitat 
més estesa entre la joventut de Sant Fruitós.  

La següent activitat més realitzada, com ja s’ha comentat, és la pràctica d’esport, on més de la meitat 
dels i de les joves en practica, ja sigui individualment (69%) o en grup (51,8%), un mínim d’un cop a la 
setmana.  
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Gràfic 3. Freqüència que realitzen les  diferents activitats de lleure. 

 

 
Per altra banda, entre les activitats amb menys freqüència destaca que gairebé un 50% de la gent jove 
no realitza mai o quasi mai una activitat artística o tasca de voluntariat i cooperació. 

Alguns dels joves han coincidit en què hi ha una falta d’espais per poder realitzar i desenvolupar 
activitats artístiques. També coincideixen que hi ha una falta d’oferta d’aquestes activitats al propi 
Municipi, que dificulta la implicació dels i de les joves en activitats d’aquest àmbit.  

Es considera important fer una reflexió més en detall en un futur, per tal d’analitzar en profunditat 
quines poden ser les causes d’aquesta baixa participació i trobar mecanismes que permetin augmentar 
i millorar la implicació del col·lectiu jove en aquestes dues activitats considerades importants en el 
desenvolupament de les persones i el seu benestar.  

 

Lloc de trobada del joves:  

Els i les joves disposen de diferents espais de trobada en el poble. Un dels espais principals de trobada 
i que esdevé punt d’interconnexió entre els i les joves i les administracions és el NexeJove. El NexeJove 
realitza diferents activitats, i disposa d’un espai on la gent jove pot anar a trobar-se. A part, és punt on 
els i les joves poden anar a fer aportacions i debatre sobre les seves necessitats i fer propostes segons 
els seus interessos. Tanmateix, no deixa de ser un espai supervisat amb uns horaris establerts, la qual 
cosa dificulta que els i les joves el puguin sentir realment seu.  

A part del NexeJove, les i els joves també es reuneixen per la zona del bosquet, al pavelló, al camp de 
futbol,  i a les barres de workout.  
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La majoria del jovent enquestat ho fa a Sant Fruitós, amb un 81,3% de les respostes, ja sigui a una plaça, 
al bar o algun altre indret, com el pavelló o al camp de futbol. Per altra banda, un 29,7% diu quedar a 
casa d’algun amic i Manresa es perfila com el principal lloc on van els joves que comenten que queden 
fora de Sant Fruitós. El NexeJove també és el lloc de trobada per a un 23,4% dels i de les joves. 

 

Gràfic 4. Lloc de quedada dels joves. 

 

Tot i això, tant els entrevistats com els i les joves destaquen una manca d’espais de reunió per a la gent 
jove. De fet, un espai on poder trobar-se i on poder passar la tarda és una de les principals 
reivindicacions i demandes dels joves i les joves consultats. Entre les peticions realitzades destaquen 
espais com un casal de joves, un ateneu, llocs de reunió que  permetin fer activitats gratuïtes o un local 
social que tanqui més tard. 

 

Oci a Sant Fruitós: 

En general hi ha el sentiment que hi ha una manca d’oci per a la gent jove a Sant Fruitós, encara que hi 
ha diferents percepcions sobre el tipus d’oci que falta i la franja d’edat de joves a la que va dirigit.  

Entre els i les joves hi ha un consens en què actualment es fan moltes més activitats i accions pensades 
per a la gent jove en comparació a fa uns anys i això es valora molt positivament, però alhora comenten 
que es podrien fer més coses. Un dels problemes o mancances exposats és que actualment es fan 
moltes activitats puntuals (festes majors, concursos, tallers...) però que falten activitats més 
permanents com, per exemple, un equipament amb una programació estable. Falten activitats 
culturals i activitats més alternatives, com podrien ser les relacionades amb la tecnologia i l’art.  

A part, les i els joves de més edat comenten que a partir d'una certa franja d'edat (més de 25 anys) 
l'oferta es queda limitada i es fa més difícil poder-hi participar. Una de les poques alternatives que tenen 
són els clubs esportius. 

Per altra banda, un dels entrevistats opina que en general hi ha una manca d'oci, però que aquesta 
manca s'agreuja per a joves petits. Opina que, tot i que el NexeJove i els esplais fomenten la implicació, 
no arriben a tots els sectors de joves.  
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Oci nocturn: 

En general, hi ha l’opinió que l’oferta d’oci nocturn que ofereix el municipi és escassa i, a més a més, 
acaba d’hora.   

Les activitats d’oci nocturn que troben la gent jove a Sant Fruitós són les festes, els concerts o les 
activitats organitzades per les entitats del poble. Però, tot i l’augment d’aquestes en els darrers anys, 
són activitats puntuals. A part, moltes d’aquestes activitats estan supervisades i tenen uns horaris de 
tancament estipulats, els quals els i les joves consideren massa restrictius.  

Aquesta manca d’oci nocturn per una part de la gent jove del municipi es tradueix en buscar altres 
opcions fora del municipi per sortir de festa. Un dels fets recurrents que es comenten és que els joves 
agafin el cotxe per sortir de festa a Manresa, Sabadell o Barcelona.  

Els i les joves de menor edat que no disposen de l’edat o dels recursos econòmics suficients per anar 
a un bar o agafar el cotxe per sortir del poble, són els que es troben sense un lloc on poder reunir-se 
al vespre.  

El gràfic 6 mostra el grau d’acord o desacord dels i de les joves enquestats sobre algunes de les 
afirmacions relacionades amb l’oci, on s’observa com una majoria de joves enquestats (69%) opina que 
des de l’Ajuntament s’haurien de promoure més activitats per a joves, com també hi ha un consens 
majoritari en què la gent jove prefereix sortir de festa fora de Sant Fruitós, però que si augmentés 
l’oferta d’oci la gent sortiria més pel poble.  

 

Gràfic 5. Grau d’acord o desacord dels joves amb les següents afirmacions. 
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Nivell de participació i implicació en les dinàmiques cultures i socials del poble: 

Hi ha un sentiment majoritari que costa que els i les joves s’impliquin en les dinàmiques culturals i 
socials del poble. Sí que hi ha unes certes activitats on hi destaca la participació juvenil, com la gimcana 
marrana dins de les festes majors, corretaskes, carnaval i altres festes populars. Però, en general, es 
tracta d’implicacions de caràcter puntual i concret, que no esdevenen una participació més estructurada 
que permeti crear un teixit associatiu consolidat.   

La participació i implicació de la gent jove no és una tasca fàcil i quelcom puntual que es pugui canviar 
amb una política concreta de la nit el dia. La participació i implicació són valors que s’han de promoure 
i fomentar des de la infància, Tampoc no ha de ser quelcom imposat ni dirigit des de les administracions, 
sinó que des de les administracions s’ha de facilitar els espais i crear un acompanyament perquè els i 
les joves es puguin organitzar en funció dels seus interessos i preferències. 

  

Quan es miren les dades obtingudes del qüestionari es veu com  tres de quatre joves enquestats no 
pertanyen a cap a associació del Municipi. Només un 19% afirmar que pertany a alguna, mentre que 
menys del 5% és membre de diverses associacions o entitats.   

 

Gràfic 6. Pertinença dels i de les joves a alguna associació, grup o entitat de Sant 
Fruitós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentiment de pertinença: 

La visió sobre el nivell de sentiment de pertinença entre els i les joves de Sant Fruitós canvia en funció 
d’on vingui la informació recollida. En general s’observa com, entre les persones que no pertanyen al 
col·lectiu jove, hi ha l’opinió que no hi ha un sentiment molt gran de pertinença al poble. Sí que hi ha 
joves que poden sentir un fort arrelament, però no és un sentiment general ni comú, i que es perd un 
cop els i les joves marxen del poble.  

No obstant això, es remarca que en els darrers anys s’ha treballat i avançat molt per generar i millorar 
aquest sentiment entre la gent jove, creant vincles amb les necessitats del jovent amb el poble.   
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Entre els i les joves participants del taller participatiu la visió difereix una mica, on una majoria creu 
que hi ha una gran sentiment de pertinença entre els i les joves. La gent jove valora positivament i se 
sent orgullosa que Sant Fruitós sigui un poble petit, tranquil i familiar, on la gent és oberta i es coneix 
tothom. Una de les característiques que destaquen és la integració intergeneracional entre les diferents 
franges d’edat de gent jove. Això és un fet més actual, ja que diuen que abans els grups eren més 
tancats. 

En canvi, els i les joves enquestats tenen una posició més neutre, on una majoria, el 59,4%,  considera 
que el seu grau de pertinença o vinculació amb el poble és normal, mentre que un 26,6%  considera 
que el seu grau de pertinença és alt. Només un 14,1% considera que la seva vinculació amb el poble és 
baixa.  

Gràfic 7. Grau de pertinença o vinculació amb el poble. 

 

 

 

  

 

 

Espais de participació de la gent jove: 

El principal espai de participació com de trobada juvenil comentat és el NexeJove, tot i que té 
limitacions com l’horari i sol estar més freqüentat pels més joves. Tanmateix, és un dels llocs més ben 
valorats i on els i les joves s’identifiquen més. L’àrea de Joventut és considerada com la intermediària i 
interlocutora entre els i les joves i l'Ajuntament.  

Entre el col·lectiu jove hi ha un consens generalitzat que l'Ajuntament hauria d'escoltar més els i les 
joves. Ara mateix, predomina la visió que el NexeJove és el lloc on s'escolta la gent jove i se'ls dona 
veu. Es comenten diferents experiències on els i les joves no s’han sentit recolzats per l’Ajuntament 
davant d’algunes de les seves peticions, com per exemple la falta de recursos per recolzar l’espai de 
lleuredel poble, que finalment es va haver de tancar.  
 
Valoren positivament que el NexeJove i l'Ajuntament obrin espais a la participació i d'escolta a les 
persones joves. 

 

  



  

 

 

Pla Local de Joventut 2018-21 Sant Fruitós de Bages  102 
 

Principals serveis que els joves utilitzarien:  

El servei de Nit bus a Manresa els caps de setmana destaca com a servei que s’utilitzaria més, amb un 
35% dels i de les joves. Seguit de Servei d’informació per anar a l’estranger, viatjar i l’organització 
d’activitats esportives, amb gairebé un de cada tres dels enquestats.  

 

Gràfic 8. Serveis que els i les joves utilitzarien en el temps lliure. 
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Principals demandes i necessitats de la gent jove: 

A continuació s’ha fet un recull de les principals propostes realitzades pel jovent participant en els 
diferents tallers (taller DAFO amb joves i Trobada Jove) relacionades amb els àmbits de  la participació 
sociocultural i benestar psicosocial.  

Per tal facilitar la comprensió s’han segmentat les propostes en diferents categories.  

 Participació, implicació i mobilització: 
• Procés participatiu per redefinir el pati de l’institut. 
• Promoure més activitats per a les diferents franges d’edat de la gent jove. Fomentar la 

integració intergeneracional.  
 

 Entitats juvenils: 
• Creació i foment d’entitats de joves i entitats de lleure. Ex. Mijac Estel Amic. Aquestes 

entitats ajuden a la socialització i a crear teixit associatiu i sentiment de pertinença.  
• Creació d’un grup de teatre de 14-18 anys. 

 Espai de trobada de la gent jove 
• Espai de trobada per a joves. Local on poder passar-hi les tardes i nit. 
• Ampliació del NexeJove. 

 Hàbits saludables i esport. 
• Ampliació parc street workout. 
• Una altra pista de vòlei. 
• Skatepark. 
• Organitzar tornejos de diferents esports. 

 Oci, festa i cultura:  
• Fer festes per majors de 12 anys. 
• Ampliació i millora del teatre. 
• Més concerts de música en directe. 
• Innovar i variar en la programació de festes: canvis d’horari, diversitat musical, noves 

temàtiques... 
• Petició que en les festes organitzades es pugui entrar i sortir del local on es realitzen.  
• Que les festes organitzades acabin més tard. 

 Mobilitat:  
• Ampliació i modificació dels horaris del transport públic.  
• Transport públic més barat. 
• Oferir servei de transport públic els cap de setmana i en hores nocturnes.  

 Altres: 
• Lloc de menjar ràpid (ex; McDonalds 24h). 
• Un cine. 
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4.3.2. Eix 2: Diversitat i inclusió en la transició escola-treball 

Igual que en l’anterior, aquest eix es divideix en dues categories d’anàlisi: per una banda, es realitza 
l’anàlisi de la realitat juvenil; i, per una altra banda, l’anàlisi de les polítiques de joventut, que recull la 
visió i la percepció dels diferents programes comentats pels tècnics i joves, alhora que també engloba 
les principals demandes i necessitats dels i les joves en aquest punt.  

A part, aquest eix tracta i analitza 2 dels principals problemes que preocupen a la gent jove i que han 
estat comentats prèviament (gràfic 1): El nivell acadèmic i l’àmbit laboral i econòmic, els quals estan 
estretament relacionats amb la transició escola-treball. 

 

Oferta educativa a Sant Fruitós: 

Hi ha l’opinió 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 marxa fora del poble.  

Tot i haver-hi la consciència que Sant Fruitós és un poble petit i que no pot oferir tots els tipus de 
formació perquè no hi ha la demanda suficient, sí que existeix l’opinió que hi ha una manca de cicles 
formatius postobligatoris i de formació ocupacional, per la qual sí que es creu que hi hauria una 
demanda. Ara mateix, els joves que volen cursar aquests tipus de formació o formacions superiors han 
de desplaçar-se a altres poblacions, com ara Manresa o Barcelona.  

A part de l’ampliació dels cicles formatius, es considera que l’oferta de cursos de formació no reglada 
que ofereix el municipi també podria ser major. 

 

Nivell educatiu desitjat: 

Poder estudiar el que es vol esdevé una de les primeres preocupacions entre la gent jove. La varietat i 
nivell d’estudis que es vol assumir és quelcom personal i varia en funció de cada persona. Tanmateix, 
entre els i les joves enquestats es veu com una majoria aspira a obtenir un nivell educatiu universitari 
o superior amb un 50% de les respostes (màster o doctorat amb un 31,5% i grau universitari amb un 
18,5%).   

Per altra banda, també hi ha un sector important dels i de les joves (25,9%) que aspira a assolir algun 
cicle de formació professional, sigui de grau mitja o superior. Batxillerat és l’opció elegida per un 20,3% 
dels i de les joves enquestats, mentre que ESO  només és l’objectiu d’un 3,7%.  

Els resultats obtinguts exposen que el 75% de la gent jove haurà de marxar fora de Sant Fruitós si volen 
arribar a assolir el nivell d’estudis desitjat.  
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Recursos i programes acadèmics disponibles per les persones joves: 

A part de la formació reglada, hi ha a disposició de la gent jove una sèrie de recursos i programes 
destinats a l’orientació i suport. Entre els diferents recursos destaquen:  

 El NexeJove, on es dóna 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, encara que hi ha l’opinió generalitzada que no és 
suficient.  

 El programa de garantia juvenil com a lloc on també s’ofereix orientació formativa.  

 Programa 12-16:  Espai d’intervenció socioeducativa.  
 Programació estable de l’Àrea de Joventut: Inclou totes les activitats dutes a terme 

durant l’any pel NexeJove, en les que hi trobem la Setmana Jove, Programa Primavera, 
Carnestoltes, Estiu Jove... 

 PIDCES: Programa d'informació i dinamització presencial estable als centres de secundària, 
que posa a l'abast dels i de les 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 al jovent 
de 4t d’ESO.  

 Programa Aprenentatge i Comunitat: Programa adreçat a les persones joves amb 
conductes conflictives. 

 Aula oberta: Programa de pràctiques a empreses amb alumnes de 3r i 4t d’ESO.  

 

 

Principals recursos relacionats amb l’àmbit acadèmic demandats per la gent jove: 

Des de les institucions, no només s’ha de proporcionar la formació reglada, sinó que també s’ha de 
facilitar dins el possible els recursos que donin suport a la gent jove en tot el relacionat amb l’àmbit 
educatiu. Entre les diferents necessitats, s’ha de prioritzar els recursos que vagin destinats a resoldre i 
ajudar les principals necessitats i demandes de la gent jove.  

El gràfic 9 mostra les principals necessitats o recursos que els joves creuen que podrien necessitar ara 
o en un futur, entre les quals destaquen “Aprendre a organitzar millor el temps” amb un 38,5% de les 
respostes, “beques per fer estudis complementaris” amb un 35,4%, seguit de “classes d’anglès o d’altres 
llengües”.   



  

 

 

Pla Local de Joventut 2018-21 Sant Fruitós de Bages  106 
 

Gràfic 9. Recursos que poden necessitar els joves. 

 

Per altra banda, les demandes concretes del que consideren els i les joves que podria fer l’Ajuntament 
per tal de facilitar i ajudar a la millora del  seu rendiment acadèmic es pot dividir en els següents 4 
eixos:  

1- Proporcionar més informació a la gent jove, que es pot donar en forma de xerrades, de fires 
específiques, etc. 

2- Proporcionar més espais d’estudis, siguin aules o al NexeJove. 
3- Més oferta acadèmica. 
4- Més ajuts econòmics per estudiar,  així com ajuts per a classes de repàs o per a transport.  

 

 

Percepció dels i de 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 que 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 
de 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. Hi ha males pràctiques amb els contractes de becaris. Moltes feines es “becaritzen” i 
això serveix com a mesura per imposar pitjors condicions laborals.  

Existeix una desconnexió entre formació i ocupació, “La formació no t’assegura trobar una feina”. Això 
contribueix a l’existència de l’espiral de la frustració permanent, un embut on al final no hi ha sortida 
laboral: els joves sempre els hi falta algun curs, formació, assessorament, cicle, idioma, etc. I aquesta 
espiral contribueix a generar un clima d’incertesa en els i les joves. 
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Tipus de feina que hi ha a Sant Fruitós: 

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 o Barcelona. 
Una de les persones entrevistades afirma que al voltant del 70% dels joves d’entre 16 i 30 anys no 
treballa al poble.  

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 que també es comenta 
l’existència d’un teixit empresarial i els polígons que fan que a Sant Fruitós hi hagi més feina en 
comparació a altres pobles de població similar.  

En general, la majoria de feines que poden trobar els i les joves a Sant Fruitós són feines de baixa 
qualificació. Les ofertes de feina més habituals es concentren en perfils com: administratiu, neteja, 
cambrers, dependents d’establiments comercials, mosso de magatzem, sector del metall, supermercats 
i centre comercial, a menjadors de les escoles, bars i restaurants, discoteques, a la residència, Megapark 
i Carrefour, entre d’altres. 

La visió dels i de les joves en aquest àmbit també és diversa. Alguns consideren que sí que hi ha molta 
precarietat, mentre d’altres diuen que, tot i les dificultats, hi ha recursos i són els propis joves que 
s’han d’espavilar.  

Concretament, la meitat del jovent enquestat considera que les condicions laborals que pot trobar a 
Sant Fruitós són normals (ni bones ni precàries), la resta es divideix amb la meitat que opinen que són 
precàries (25%) i els que consideren que són bones (22,9%).  

 
Gràfic 10. Condicions laborals de les feines que es poden trobar a Sant Fruitós. 
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Facilitat de la gent jove per trobar feina d’acord amb les seves expectatives a Sant Fruitós: 

Com s’ha comentat, 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 al municipi.  

Entre els i les joves que han contestat el qüestionari es troba que una gran majoria, un 76,6%, afirma 
que sap a què vol dedicar-se en un futur. Però tanmateix, només un 20,9% considera que a Sant Fruitós 
poden trobar feina d'allò que els agradaria, mentre un 43,3% creu que això no és possible. Per tant, els 
i les joves ja són conscients d’aquesta realitat, el que suposa que molts es mentalitzen que o hauran de 
marxar fora del poble si volen estudiar i treballar d’allò que els agrada, o bé hauran de quedar al poble 
treballant de l’oferta disponible.  

Tanmateix, cal destacar que la voluntat de la majoria dels i de les joves és de poder-se quedar al poble, 
donat el cas que fos possible trobar una feina que els agradés a Sant Fruitós, amb un 69,2% dels 
enquestats. Només una minoria (9,2%) diu que no es quedarien a treballar al poble per molt que 
trobessin una feina que els motivés. Entre aquests últims, comentar que la principal raó és que tenen 
la idea d'anar a treballar a l'estranger, anar a viure a una ciutat gran o al camp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gràfic 13. Si poguessis trobar una 
feina que t’agradaria, et quedaries a 

treballar a  Sant Fruitós? 

Gràfic 11. Saps a què vols 
dedicar-te professionalment? 

Gràfic 14. Creus que és fàcil per a 
la gent jove trobar feina a Sant 
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Gràfic 12. A Sant Fruitós pots 
trobar feina d’allò que t’agradaria? 
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Recursos d’orientació laboral que coneixen els joves: 

Des de l’Ajuntament i el Consell Comarcal es posen a l’abast de la gent jove una sèrie de recursos i 
programes destinats a l’ajuda i orientació de la cerca de feina. Entre tots els recursos disponibles 
destaquen:  

 Àrea de Joventut: 
• Club de la Feina Jove. Assessorament personalitzat al NexeJove 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 / El Club de la Feina. L’Ajuntament compta amb una Insertora 
Laboral, que ofereix una atenció individualitzada als usuaris, i amb un espai d’autoconsulta. 

 Programa comarcal de Garantia Juvenil. La impulsora comarcal de Garantia Juvenil atén 
presencialment a la gent jove de Sant Fruitós de Bages un cop al mes, i la resta del temps poden 
contactar amb ella per mitjans telemàtics. 

 Serveis Socials: Hi ha un conveni amb la Fundació la Pedrera per l’impuls d’un projecte 
d’inserció laboral per a joves amb risc d’exclusió social.  

 Altres recursos comarcals. L’Àrea d’Ocupació impulsa diferents projectes (coordinats pel 
Consell Comarcal), d’inserció laboral per a joves de Sant Fruitós. Un exemple és el programa 
Joves per l’Ocupació (JPO). 

El coneixement referent als recursos municipals d’orientació laboral existents entre les i els joves 
enquestats, trobem que  l’Assessorament al NexeJove és el més conegut amb un 75% dels i de les joves 
que el mencionen, seguit de lluny dels Tallers Ocupa’t amb un 21,7%.  Un 11,7% dels enquestats no 
coneix cap dels recursos municipals.  

 

Gràfic 15.  Recursos municipals d’orientació laboral que els joves coneixen.

 
Tot i els recursos disponibles, al jovent els costa utilitzar-los i només ho fan aquells que realment es 
troben en una situació molt desesperada.  
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Recursos demandats per les persones joves de cara a trobar feina: 

Des de les institucions es destinen recursos i programes per a l’orientació laboral enfocats al col·lectiu 
jove. Tanmateix, és important conèixer també quines són les necessitats i els recursos que els i les 
joves creuen més necessaris en l’àmbit laboral.  

El gràfic 16 mostra quins són els principals recursos demandats entre els i les joves enquestats, entre 
el que precisament  destaca  ”orientació sobre com buscar feina” amb un 65.1% de les respostes, seguit 
de “l’assessorament per a crear una empresa”  amb un 1/3 dels i de les joves.  

 
Gràfic 16. Recursos que els joves podrien necessitar de cara a trobar feina.

 

Facilitat per emancipar-se a Sant Fruitós: 

Opinió generalitzada que emancipar-se no és fàcil a Sant Fruitós. Els entrevistats destaquen que 
emancipar-se al poble és molt car. De fet, comenten que els pisos són més cars que a Manresa i que, 
tot i haver ajudes de la Generalitat, no hi ha pisos de protecció oficial des de fa molts anys. 
Concretament, algunes de les persones entrevistades declaren que els agradaria emancipar-se, però 
fins que no surtin pisos nous o en rehabilitin de vells no és possible.  L’opció que els queda és mirar a 
pobles del voltant.  

Els preus dels habitatges de Sant Fruitós varien en funció de la zona del poble on se situen. Així el preu 
de lloguer d’un pis al centre pot costar entre 400 i 550 euros al mes, mentre que als afores del poble 
un habitatge pot costar al voltant de 300 euros. Quantitat no sempre fàcilment assumibles per la gent 
jove, que en moltes ocasions han d’esperar a tenir una feina estable i ingressos fixes per poder-se 
emancipar. Això provoca que els joves hagin d’endarrerir l’edat d’emancipació, dependre dels ajuts de 
la família o compartir pis amb altres persones.  

Els i les joves enquestats tenen una visió una mica més positiva. Així, trobem que referent a la facilitat 
o dificultat per a adquirir un habitatge a Sant Fruitós per a emancipar-se, gairebé un 70% de la gent 
jove creu que no és ni fàcil ni difícil. Només un 17,3% ho considera difícil.  
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Gràfic 17. Dificultat per trobar un habitatge per emancipar-se a Sant Fruitós. 

 

 

Un dels entrevistats diu que molta gent que s’emancipa marxa de Sant Fruitós, però que a la gent li 
agradaria poder quedar-s’hi.  Altres diuen que els agradaria viure al poble però que depèn de l’àmbit 
laboral i destaquen que a Manresa hi ha més opcions.  

Entre els  enquestats, una majoria dels i de les joves afirma que li agradaria viure a Sant Fruitós en un 
futur (43,1%). Per altra banda, un 33,8% voldrien anar a viure fora, i la resta, un poc menys d’una quarta 
part, encara no ho té decidit.   

 
Gràfic 18. On volen viure els joves en un futur. 

 

Recursos demandats pel jovent per emancipar-se: 

El principal recurs demandat per la gent jove enquestada de cara a poder emancipar-se és 
“l’assessorament jurídic sobre contractes de lloguer o compra d’habitatge”, amb un 56,1% de les 
mencions. Com a segon recurs més citat es troba “Assessorament i orientació sobre com buscar pis” 
amb un 43,9%. “Pisos de lloguer social” i “pisos de protecció social” són les opcions amb menys 
respostes. 
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Gràfic 19. Recursos que els i les  joves poden necessitar de cara a emancipar-se. 

 

Diversitat, relacions i convivència entre la gent Jove:  

En general, Sant Fruitós esdevé un poble tranquil on no s’hi destaquen problemes de convivència. Quan 
aprofundim aquesta mirada entre el col·lectiu jove tampoc es detecta cap conflicte greu. Les drogues, 
la pobresa extrema o conflictes de violència, són situacions inexistents o ocasionals, que no destaquen 
entre les preocupacions dels i de les joves de Sant Fruitós 

Tot i així,  com a tots els llocs, Sant Fruitós no està exempt de les dinàmiques socials actuals, com és 
l’augment de la diversitat entre les i els joves (lloc d’origen, gènere, religió...). La diversitat, positiva en 
si mateix, a vegades va acompanyada de situacions de discriminació dels col·lectius més desfavorits o 
vulnerables, fet que provoca que joves 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.  

Tal com s’ha comentat en la fase 2a, l’atur afecta més als menors de 20 anys, a les dones, a persones 
de procedència estrangera i a la gent jove sense estudis post-obligatoris (ocupacions, professionals, 
qualificats o superiors), entre d’altres. Des de les institucions s’ha de vigilar i donar-los suport per tal 
de garantir que tots els i les joves, independentment de la classe social, gènere, religió, lloc d’origen, 
tinguin les mateixes oportunitats i succés en la transició de l’escola- treball, i en general, a la vida adulta.  

Gènere: relacions igualitàries i respectuoses entre nois i noies:  

Entre els tècnics i les persones o joves de major edat es considera majoritàriament que les relacions 
entre nois i noies no sempre són respectuoses. Entre les parelles de joves també s’observa com les 
relacions no sempre estan dins els paràmetres d’igualtat i de respecte desitjats.  Les noves tecnologies 
i les xarxes socials han afavorit l’existència d’un major control entre les parelles, com també l’existència 
de bullying i les relacions abusives. L’augment d’aquest fenomen no és exclusiu de Sant Fruitós, sinó que 
és un tipus de conducta detectada entre els joves d’arreu del país. 

Per fer front aquest fenomen de “neomasclisme” i “micromasclisme” detectat,  es comenta que s’han 
de dur a terme, de manera transversal i amb l’ajuda de les institucions, accions que van des de la 
sensibilització fins a donar eines a la gent jove per gestionar i defensar-se davant situacions de 
masclisme. A part, s’ha d’implicar tant a la resta de la societat, com professors, entitats i tècnics, com 
les pròpies famílies, conscienciant sobre la importaciància de les llibertats individuals i el respecte a les 
persones. 
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Pel que fa a l’opinió dels i de les joves enquestats, en les qüestions de gènere i masclisme és on s’observa 
opinions més contraposades. Mentre una majoria creu que les relacions entre nois i nois són 
respectuoses i igualitàries, hi ha divergències entre si les actituds masclistes estan esteses entre la gent 
jove, on un 30% està d’acord i un altre 30% en desacord.  

 
Gràfic 20. Grau d’acord o desacord 

 

 

 

Multiculturalitat entre la gent jove de Sant Fruitós: 

Les persones procedents d’un altre país representen al voltant del 5% de la població a 
Sant Fruitós, percentatge significativament menor que la mitjana de Catalunya, que se 
situa sobre el 15%. 

En general, com s’ha comentat anteriorment, no s’identifica cap conflicte entre els i les joves per la 
seva nacionalitat o origen. Part dels entrevistats consideren que la convivència és bona i que es viu en 
normalitat, que en general hi ha respecte a la diversitat. Es considera que ara hi ha més cohesió que 
anys anteriors, tot i que els atemptats de Barcelona han generat una mica de desconfiança, però que, 
pel que fa els i les joves, no es creu que hi hagi exclusió.  

Tanmateix, la manca de conflicte no significa que hi hagi una cohesió plena i, tot i que no es 
generen situacions de conflictes, es destaca que en molts casos es generen situacions que impliquen la 
no interacció i integració de les persones provinents d’altres llocs. També s’han detectat algunes 
actituds xenòfobes entre els i les joves, les quals provoquen una reacció d’autoprotecció i aïllament 
per part de la gent jove d’ origen estranger, fet que provoca que consti més la seva integració en les 
dinàmiques socials del poble.  

Un dels punts on s’observa que afecta més la discriminació que pateixen les persones joves d’origen 
estranger és a l’àmbit laboral. La gent d’origen estranger té més dificultats a l’hora d’accedir al mercat 
laboral. Es comenta que aquest fet pot ser degut no només pel seu origen, sinó també per la falta de 
xarxa i vincles.  

La visió dels i les joves envers aquesta problemàtica és bastant positiva. De fet, creuen que no hi ha 
problemes de convivència entre els joves per qüestions del lloc d’origen i que en general és normal 
trobar en els grups de joves nois i noies d’origen diferents.  

Aquesta mateixa opinió és la que surt reflectida en les respostes dels i de les joves enquestats, com 
es mostra en el gràfic 21.  
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Gràfic 21. Grau d’acord o desacord.  

 

 

 

Principals demandes i necessitats de la gent jove: 

A continuació s’ha fet un recull de les principals propostes realitzades de la gent jove participants en 
els diferents tallers vinculades amb els àmbits relacionats amb la diversitat i inclusió en la transició 
escola-treball. 

ESO i Batxillerat: 

- Potenciar la formació i l’oferta educativa de tecnologia a les escoles. 
- Oferir teatre a totes les escoles i instituts.  

Formació professional: Cicles, graus, cursos: 

- Més oferta formativa. Aquesta oferta hauria d’anar vinculada al context del poble. 
- Més cicles formatius i batxillerat artístic. Exemples que podrien tenir demanda: Automoció 

i esport.  
- Més oferta cursos subvencionats. Cursos de durada més curta que els cicles formatius  i 

més fàcils d’implantació. Exemple: curs de cocteleria.  
- Més convenis amb empreses (ex: pràctiques). 

Habitatge i emancipació: 

- Habitatges per a joves a Sant Fruitós. Comenten que no volen que els obliguin a marxar. 
- Més ajudes per a l’emancipació dels i de les joves. 

Violència, sexisme i actituds masclistes:  

- Xerrades sobre masclisme a les escoles i instituts. 
- Creació d’una associació feminista que promogui la sensibilització sobre els temes de 

gènere, violència masclista, etc.  
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5.4. Anàlisi DAFO 
 

5.4.1. Matriu DAFO Eix 1: Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial 

 
DEBILITATS 

(aspectes negatius del present i factor 
intern) 

FORTALESES 
(aspectes positius del present i factor 

intern) 

 Manca de cultura participativa. La 
participació del jovent es baixa i molt 
concentrada en grups o sectors 
específics. 

 Representació reduïda dels joves a 
nivell associatiu: només hi ha una 
associació juvenil activa (recent 
cessament d’activitats del MIJAC Estel 
Amic) i compten amb poca capacitat 
d’incidència dins la resta d’entitats.  

 Manca d’espais per al jovent (casal de 
joves, esplai, lloc de trobada, sales 
d’estudi...). 

 Falta de recursos econòmics, humans i 
logístics per satisfer les necessitats de 
la gent jove. 

 Canals de comunicació febles entre 
l’Ajuntament i els joves. La gent jove no 
se sent escoltada per l’Ajuntament. 

 L’oferta d’activitats per a joves a Sant 
Fruitós (especialment en els àmbits de 
la tecnologia i l’art i per a majors de 25 
anys) és insuficient, amb poca 
continuïtat i acaba massa d’hora.  

 Oferta esportiva poc heterogènia, amb 
escassa oferta d’esports minoritaris, i 
amb un important biaix de gènere en la 
pràctica. 

 Falta de recursos de la gent jove per a 
gestionar el seu temps, que incideix 
negativament en el seu benestar 
psicosocial. 

 Molts joves, a partir dels 16 anys, han 
de marxar del poble per continuar els 
seus estudis o per a poder accedir a un 
habitatge. 

 Polítiques i iniciatives amb visió de 
proximitat cap a les persones joves. El 
jovent se sent escoltat al NexeJove, vist 
com a interlocutor entre ells i 
l’ajuntament.  

 Polítiques de joventut i dinàmiques 
orientades al benestar, destacant el 
Programa PIDCES (Annexe). 

 Equip de tècnics motivats, implicats i 
coordinats a les diverses àrees 
municipals. 

 La imatge de Sant Fruitós entre la gent 
jove ha millorat molt durant els últims 
anys (gràcies, en part, a la pujada 
d’accions i activitats per a joves), 
augmentant el seu sentiment d’orgull i 
pertinença. 

 Valoració positiva que Sant Fruitós sigui 
un poble petit, tranquil i comunitari.  

 Bona convivència al poble i integració 
entre gent jove de Sant Fruitós d’edats 
diverses. 

 El jovent fa molta vida social al poble. El 
temps que dediquen a trobar-se amb els 
seus amics és igual al que passen jugant 
a videojocs. 

 Oferta i programació d’activitats de 
qualitat per a joves (concerts , festa 
major..). 

 Bona oferta esportiva, complementada 
amb una bona oferta de beques per a la 
pràctica de l’esport. 

 Pràctica generalitzada de l’esport per 
part de la gent jove. La participació de 
les noies és alta en comparació amb 
altres pobles dels voltants. 
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AMENACES 
(aspectes negatius del futur i factor 

extern) 

OPORTUNITATS 
(aspectes positius del futur i factor 

extern) 

 Nous canals de comunicació de la gent 
jove (xarxes socials...) fora dels canals 
de comunicació institucionals, en els 
quals es produeixen conductes 
violentes. 

 Poca persistència/constància dels joves 
en alguns dels actes o activitats 

 Actituds masclistes normalitzades entre 
la població jove.  

 Els horaris del transport públic a 
Manresa, especialment a les nits i els 
caps de setmana, no coincideixen amb 
la demanda dels joves. 

 Desconfiança mútua entre la gent jove i 
les institucions. 

 Manca de recursos per a l’execució del 
nou Pla Local de Joventut.  

 

 Creació de nous canals comunicatius i 
de participació per arribar a la gent jove 
amb l’objectiu de millorar l’activitat 
comunicativa des de les administracions 
cap a la gent jove. 

 L’execució del nou Pla Jove.  

 Elaborar programes i polítiques més 
integrals i que estiguin estructurats, 
fomentant la col·laboració amb altres 
àrees i departaments de l’Ajuntament. 

 Creació d’un grup motor de joves 
durant l’elaboració del nou Pla Local de 
Joventut. 

 Existència de projectes de nous 
recursos i espais de trobada i per a la 
participació dels joves. 

 Obertura del “Social Lovers Space”. 

 

 

 

  



  

 

 

Pla Local de Joventut 2018-21 Sant Fruitós de Bages  117 
 

5.4.2. Matriu DAFO Eix 2: Diversitat i inclusió en la transició escola-treball 

 

DEBILITATS 
(aspectes negatius del present i factor 

intern) 

FORTALESES 
(aspectes positius del present i factor 

intern) 

 Falta de cohesió plena entre joves de 
diversos orígens. 

 Oferta educativa post-obligatòria 
limitada al municipi: només hi ha 1 
CFGS i els joves s’han de traslladar un 
mínim de 35 km. per a poder assistir a 
universitats públiques.  

 Falta d’oferta formativa alternativa: 
tecnologia, art, música, llengües... 

 Nombre insuficient de sales d’estudi. 

 Poca demanda d’intervenció de la 
comunitat educativa en el programa 12-
16. 

 Poc coneixement dels recursos 
d’orientació laboral i educatiu existents 
entre la gent jove. Desconeixement del 
SLO.  

 Dificultats de la gent jove per 
desenvolupar-se professionalment a 
Sant Fruitós. 

 Poble petit, amb població reduïda i molt 
pròxim a Manresa, el que implica 
incapacitat per impulsar segons quins 
programes i polítiques. 

 Poca persistència/constància dels joves 
en alguns programes  i orientacions. 

 Les freqüències dels transports públics 
(especialment en hores punta) no 
s’adapten als horaris de feina i educació 
dels joves. 

 Desconeixement de la normativa 
jurídica per a l’accés a l’habitatge. 

 Equip de tècnics motivats, implicats i 
coordinats a les diverses àrees 
municipals. 

 Oferta educativa existent de qualitat. 

 Existència de serveis i projectes 
destinats a millorar la permanència dels 
joves dins del sistema educatiu, 
destacant l’assessorament al NexeJove. 

 Existència de recursos d’orientació 
acadèmica, especialment dins el 
Programa PIDCES. 

 Programes acadèmics i pràctiques per a 
joves estudiants. 

 Diversos programes i ajuts per a les 
persones joves en risc d’exclusió social.  

 Polítiques de joventut actives per ajudar 
al jovent en l’àmbit laboral (Garantia 
Juvenil). 

 La diversitat dels joves (origen, 
capacitats funcionals, gènere, edat, etc.) 
no és una font de conflictes al municipi.  
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AMENACES 
(aspectes negatius del futur i factor 

extern) 

OPORTUNITATS 
(aspectes positius del futur i factor 

extern) 

 Frustració dels joves per no poder 
estudiar allò que volen, degut a 
l’increment dels costos per accedir a 
l’educació, juntament amb retallades a 
les beques d’estudis, i un nivell 
d’exigència acadèmica cada cop més 
elevat.  

 Desconnexió entre l’oferta formativa i 
el mercat laboral local. 

 Precarització i becarització del mercat 
de treball. 

 Incertesa en la continuïtat d’algunes de 
les polítiques i programes de joventut, 
com el Programa de Garantia Juvenil. 

 Dificultats afegides en la transició 
escola-treball per raó de: gènere, 
origen, edat i nivell d’estudis. 

 Perpetuació d’estructures patriarcals. 

 Exclusió de joves d’origen estranger. 

 Dificultat dels joves per emancipar-se. 
Poca oferta d’habitatges i a preus 
elevats. 

 Algunes problemàtiques que afecten al 
col·lectiu (especialment en els àmbits 
de la feina i l’habitatge) jove són de 
naturalesa transversal i van més enllà 
de les competències específiques dels 
municipis.  

 Manca de pressupost per a l’execució 
del nou Pla Local de Joventut. 

 Elaboració de programes i polítiques 
més integrals i estructurals, fomentant 
la col·laboració amb altres àrees i 
departaments de l’Ajuntament. 

 Adaptació dels programes i actuacions 
adreçats a l’acompanyament a la 
transició escola-treball, tenint en 
compte les demandes i propostes 
plantejades per les persones joves 
durant l’elaboració del nou Pla Jove. 

 Interès creixent dels joves per activitats 
d’oci alternatives: tecnologia, art, etc. 

 Recolzament polític i tècnic en favor 
d’un major acompanyament a la 
diversitat i la inclusió dels i les joves. 

 L’execució del nou Pla Jove. 
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6. 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.  

Les 2 eines metodològiques que hem fet servir en aquest cas han estat: 

 L’arbre de problemes. Representació gràfica de les principals problemàtiques identificades, 
juntament amb les causes que les originen i les conseqüències provocades per aquestes. 

 Els cercles concèntrics. Relació de les problemàtiques anteriors amb els 2 eixos prioritaris 
establerts per a aquest període. 

 

6.1. Arbre de problemes 
 

L’arbre de problemes és l’eina escollida per ordenar, classificar i fer anàlisi de la informació recollida 
de la diagnosi i tancar les conclusions d’aquesta fase. L’arbre de problemes ens ha facilitat la transició 
de la diagnosi al disseny, ja que ens ha ajudat a identificar les causes i conseqüències dels problemes i 
ens ha permès definir i dissenyar les diferents propostes i estratègies del Pla Jove.  

Un cop recollida i analitzada la informació de la fase 2b, van realitzar una trobada amb els diferents 
tècnics implicats en la redacció del Pla (empresa Quòrum i personal tècnic de l’Àrea de Joventut). Així 
es va poder debatre i consensuar els principals problemes que afecten al col·lectiu jove i identificar les 
causes i els efectes dels problemes consensuats.  
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6.2. Cercles concèntrics 
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Un cop identificats els 7 problemes (amb les seves respectives causes i efectes), i donat el seu caràcter 
transversal, vam fer servir aquesta eina metodològica per tal d’analitzar el grau de relació amb cada 
un dels 2 eixos. 

A la vista dels cercles resultants, vam puntuar cada problema en funció de la seva proximitat a l’eix 
corresponent i vam sumar les dues puntuacions. D’aquesta manera vam obtenir una classificació dels 
7 problemes, de manera que, a menys punts, més rellevància global per al desenvolupament del PLJ. En 
cas d’empat a punts a l’hora d’ordenar-los, vam tenir en compte la puntuació més baixa de les dues. 
Finalment, en un cas que es va donar aquesta igualtat, vam aplicar un criteri tècnic. 

Així doncs, l’ordre de rellevància global dels problemes resultants dels cercles concèntrics és: 

1. Desigualtat d’oportunitats (2 punts). 
2. Atracció cap a conductes de risc (3 punts). 
3. Poca cultura participativa (4 punts). 
4. Dificultats dels joves en l’accés al mercat de treball (4 punts) 
5. Dificultat per definir el projecte de vida (4 punts). 
6. Joves (16-25 anys) marxen de Sant Fruitós de Bages (4 punts). 
7. Consum d’oci fora del poble (6 punts). 

Aquest ordre s’ha reproduït a l’apartat 7.1. “Relació de causes [dels problemes] i objectius estratègics”. 

  

+ 

- 
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7. Missió i Objectius  

 

Arribats a aquest punt, hem considerar necessari definir el marc general d’actuació del període 2018-
2021, mitjançant la definició expressa de la nostra missió per aquests 4 anys i dels objectius que hem 
considerat prioritaris. 

Per tal de prioritzar els objectius estratègics de cada un dels 2 eixos establerts, vam dur a terme 
una reunió de caràcter politico-tècnic, amb la participació de la Regidora de Joventut de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i les dues persones que conformen el personal tècnic de l’Àrea. 

Com a resultat d’aquesta sessió, vam agrupar per temàtiques els objectius inclosos en les taules 
anteriors i vam ordenar-los segons la seva importància dins aquest PLJ, aplicant una escala de l’un al 
quatre (essent 1 el grau més baix de prioritat i 4 el grau més alt). 

 

7.1. Missió 
 

Aquesta missió esdevé la fita última del Pla Local de Joventut de Sant Fruitós de Bages 2018-21, i posa 
en comú els dos eixos prioritzats i treballats fins aquest punt. 

Així doncs, la missió del Pla l’hem formulada de la següent manera: 

 

Apoderar als i les joves de Sant Fruitós, tant a nivell individual com col·lectiu, i de 
forma inclusiva, per tal de fer possible el ple desenvolupament del seu projecte de vida 
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7.2. Objectius estratègics transversals 
 

Finalitzades les conclusions i predefinits els objectius, es va fer una reunió político-tècnica per perfilar 
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. 

En aquesta reunió es van analitzar profundament els objectius i vam considerar que alguns dels objectius 
estratègics eren aplicables als 2 eixos, i per aquesta raó vam creure convenient incloure un apartat 
d’objectius estratègics transversals. 

En aquests casos, donat el seu ample abast i el nivell d’incidència general en el desenvolupament del Pla 
Local de Joventut, vam valorar-los tots amb el grau de prioritat màxima (4 sobre 4). 

 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur a terme el propi projecte de 
vida, possibilitant l’apoderament individual i col·lectiu.  

 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós pel 
seu benestar i les seves oportunitats.  

 Mantenir el NexeJove com a referent per a les persones joves de Sant Fruitós, 
acompanyant-les en la definició del seu projecte de vida. 

 Millorar la comunicació i actuar com a nexe d’unió entre joves i administració, adaptant 
serveis i recursos. 

 

7.3. Objectius estratègics de l’Eix 1 
 

I.1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LA GENT JOVE A TOTS ELS 
NIVELLS DINS EL MUNICIPI 

Objectius Estratègics 

I.1.1. Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la 
construcció del poble. 

I.1.2. Facilitar espais de trobada per tal que els joves puguin 
desenvolupar les seves pròpies iniciatives i activitats.  

I.1.3. Incentivar els espais de participació juvenil garantint 
l’accessibilitat dels recursos existents al municipi. 

I.1.4. Enfortir el sentiment de pertinença al municipi com a factor 
d’oportunitats per als joves.* 

Grau de priorització 4 sobre 4. 
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Justificació 

Considerem que fomentar la participació activa del jovent és un 
objectiu clau, ja que el seu apoderament i la seva implicació en el 
disseny i desenvolupament de projectes i accions al municipi facilitarà, 
a la vegada, l’assoliment d’altres objectius inclosos en aquest PLJ. 

Observacions 

En el cas de l’OE I.1.4, rebaixem el grau de prioritat a 3 sobre 4 
perquè, com a resultat de la diagnosi portada a terme, hem observat 
una tendència positiva durant els últims anys. Així doncs, 
considerem que no es requereix un esforç tan important com al darrer 
període. 
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I.2. PROPORCIONAR LES EINES ADEQUADES PER L’ADQUISICIÓ DE 
COMPETÈNCIES EMOCIONALS I SOCIALS ENTRE LA GENT JOVE COM A 

OBJECTIU PER LA MILLORA DEL BENESTAR PSICOSOCIAL 

Objectius Estratègics 

I.2.1. Fomentar la cultura participativa i la predisposició dels i les 
joves a adoptar posicions més actives, compromeses i 
crítiques amb el seu entorn. 

I.2.2. Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les 
relaciones respectuoses, sempre posant en valor la diversitat 
i acceptació de la diferència. 

I.2.3. Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal 
per prevenir conductes de risc. 

I.2.4. Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir 
competències emocionals i socials i en el procés 
d’autoafirmació individual en el context actual. 

Grau de priorització 3 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. 

 

I.3. POTENCIAR LA DIVERSITAT I CONTINUÏTAT DE L'OCI DEL 
MUNICIPI 

Objectius Estratègics 

I.3.1. Augmentar l'oferta d’oci amb activitats permanents al 
municipi.  

I.3.2. Oferir programes i serveis que facilitin la creació, 
l'experimentació i l'expressió artística i cultural de la gent 
jove.  

I.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.  

I.3.4. Implicar a la gent jove a les propostes d’oci i la seva 
implantació al municipi. 

Grau de priorització 3 sobre 4. 

Justificació 

L’oci i el lleure tenen una gran importància en els processos de 
socialització i de desenvolupament de competències, més enllà 
de l’educació formal. A més a més, el foment d’activitats d’oci 
saludables (com ara les activitats artístiques o l’esport) també influeix 
positivament en el benestar de les i els joves. 
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I.4. FACILITAR LA CREACIÓ D’UN TEIXIT ASSOCIATIU 
PERMANENT I ESTABLE 

Objectius Estratègics 

I.4.1. Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu 
jove i al moviment associatiu juvenil del municipi per tal d’establir 
vincle i reforçar el teixit juvenil. 

I.4.2. Dotar de recursos a les entitats juvenils municipals mitjançant 
subvencions (nominatives o de concurrència competitiva). 

I.4.3. Reconèixer col·lectius de joves com a grups estables i 
facilitar-los eines i recursos equiparables a les entitats 
registrades al municipi. 

Grau de priorització 2 sobre 4. 

Justificació 

Creiem que, donada la poca cultura participativa existent actualment al 
municipi, el primer pas que hem de donar és el foment de la 
participació del jovent a nivell individual. Així doncs, la participació 
col·lectiva i l’organització del jovent és un objectiu “secundari”, 
en el qual intentarem incidir de manera més directa un cop augmentats 
els nivells de participació individual. 
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7.4. Objectius estratègics de l’Eix 2 

II.1. INCIDIR EN LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA  
(ENTENENT AQUESTA COM EDUCACIÓ FORMAL I NO-FORMAL) 

Objectius Estratègics 

II.1.1. Augmentar i diversificar l’oferta formativa post-
obligatòria al municipi.* 

II.1.2. Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de 
decisions.  

II.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 4 sobre 4. 

Justificació 

A la fotografia inicial vam identificar quatre factors de discriminació 
entre la gent jove en el seu procés d’emancipació, entre els quals es 
troba el nivell d’estudis. Creiem, llavors, que la incidència en la 
trajectòria educativa és fonamental per afavorir l’apoderament 
individual i col·lectiu de la gent jove. 

Observacions 
En el cas de l’OE II.1.1, rebaixem el grau de prioritat a 2 sobre 4 degut 
a que la capacitat d’incidència de l’Ajuntament en aquest àmbit és 
limitada. 

 

II.2. ACOMPANYAR I REFORÇAR L’ÈXIT EN LA TRANSICIÓ LABORAL  
DE LES PERSONES JOVES, PROMOVENT I FACILITANT  

L’ACCÉS DELS JOVES AL TREBALL 

Objectius Estratègics 

II.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. 

II.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. 

Justificació 

Encara que durant els últims anys s’està experimentant una millora en la 
taxa d’atur juvenil, 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 
en aquest àmbit, valorem aquests objectius com a prioritaris perquè 
considerem que amb intervencions transversals i en xarxa sí 
podrem assolir resultats significatius. 
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II.3. PROMOURE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS A TOTS ELS JOVES,  
TENINT PRESENT LA SEVA DIVERSITAT 

Objectius Estratègics 

II.3.1. Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la 
igualtat d'oportunitats de les persones joves, evitant situacions 
d'exclusió social.  

II.3.2. Treballar per la igualtat efectiva entre les persones joves, 
el respecte a la diversitat i l’establiment de relacions 
igualitàries. 

II.3.3. Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva 
reproducció dins del sistema educatiu. 

Grau de priorització 4 sobre 4. 

Justificació 

Durant la fase de diagnosi vam veure, reiteradament, que una de les 
necessitats més importants actualment al municipi és la positivització 
de la diversitat entre el col·lectiu jove, evitant nínxols d’exclusió. 
Per aquesta raó hem valorat aquests OE amb el grau de prioritat màxim. 

 

II.4. REDUIR LES CONDICIONS DE PRECARIETAT LABORAL EXISTENTS 

Objectius Estratègics 

II.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. 

II.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. 

Justificació 

A diferència del OE II.2, que incideix més en l’ocupabilitat dels joves, 
l’OE II.4 planteja la necessitat d’alterar el marc de relacions 
laborals actualment predominant al mercat de treball. 
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. 
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II.5. FACILITAR L’ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES JOVES  
AL MUNICIPI 

Objectius Estratègics 

II.5.1. Impulsar l’assessorament actiu en matèria d’habitatge que doni 
resposta a les diferents necessitats: habitatge social, lloguer, 
compra, desnonaments, etc. 

II.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 1 sobre 4. 

Justificació 
Donem el grau de prioritat més baix als objectius relacionats amb l’accés 
a l’habitatge perquè les competències municipals en aquest àmbit 
són molt reduïdes. 
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8. Orientacions per al disseny  

 

8.1. Relació de causes [dels problemes] i objectius estratègics 
 

DESIGUALTAT D’OPORTUNITATS  

Desigualtat en l’accés als recursos 

 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur 
a terme el propi projecte de vida, possibilitant 
l’apoderament individual i col·lectiu.  

 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. 

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

Rebuig i/o opressió del diferent 
 Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les 

relaciones respectuoses, sempre posant en valor la 
diversitat i acceptació de la diferència. 

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

 Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva 
reproducció dins del sistema educatiu. 

Manca d’atenció a la diversitat 

Mancança de projectes més integrals 
i amb continuïtat  

 

ATRACCIÓ CAP A CONDUCTES DE RISC 

Procés d’autoafirmació personal 

 Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir 
competències emocionals i socials  i en el procés 
autoafirmació individual en el context actual. 

 Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de 
decisions. 

Mancança de projectes estructurals i 
integrals 

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

 Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal 
per prevenir conductes de risc.  

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

Manca de competències emocionals i 
socials 

Falta de recursos per gestionar el 
temps 
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POCA CULTURA PARTICIPATIVA 

Manca d’espais i oportunitats de 
participació 

 Facilitar espais de trobada per tal que els joves puguis 
desenvolupar les seves pròpies iniciatives i activitats.  

 Incentivar els espais de participació juvenil garantint 
l’accessibilitat dels recursos existents al municipi. 

 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, 
sent aquest un recurs valuós pel seu benestar i les seves 
oportunitats.  

 Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la 
construcció del poble. 

 Enfortir el sentiment de pertinença al municipi com a 
factor d’oportunitats per els joves. 

 Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu 
jove i al moviment associatiu juvenil del municipi per tal 
d’establir vincle i reforçar el teixit juvenil. 

 Dotar de recursos a les entitats juvenils municipals 
mitjançant subvencions (nominatives o de concurrència 
competitiva). 

 Reconèixer col·lectius de joves com a grups estables i 
facilitar-los eines i recursos equiparables a les entitats 
registrades al municipi. 

 Fomentar la cultura participativa i la predisposició dels i 
les joves a adoptar posicions més actives, compromeses 
i crítiques amb el seu entorn. 

 Implicar a la gent jove en les propostes d’oci i la seva 
implantació al municipi. 

 

Manca de referents positius de 
participació 

Representació reduïda dels joves en 
els teixits associatius 

Desconfiança mútua entre joves i 
ajuntament 

 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, 
sent aquest un recurs valuós pel seu benestar i les seves 
oportunitats.  

 Millorar la comunicació i actuar com a nexe d’unió entre 
joves i administració, adaptant serveis i recursos. 

Falta de recursos per gestionar el 
temps 

 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur 
a terme el propi projecte de vida, possibilitant 
l’apoderament individual i col·lectiu.  
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DIFICULTATS DELS JOVES EN L’ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL 

Mercat laboral hostil cap al perfil 
jove 

 Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, 
sent aquest un recurs valuós pel seu benestar i les seves 
oportunitats. 

 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. 

 Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a 
mecanisme per millorar les oportunitats d’ocupació i 
desenvolupament professional dels i les joves. 

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

Desconeixement dels recursos 
d’orientació 

 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. 

Recursos poc adaptats a la realitat 
juvenil 

 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. 

Manca de transversalitat de 
polítiques i programes amb 
perspectiva jove 
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DIFICULTAT PER DEFINIR EL PROJECTE DE VIDA 

Pressió i nivell d’exigència social 

 Mantenir el NexeJove com a referent per a les persones 
joves de Sant Fruitós, acompanyant-les en la definició del 
seu projecte de vida. 

 Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur 
a terme el propi projecte de vida, possibilitant 
l’apoderament individual i col·lectiu.  

 Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de 
decisions. 

Manca de competències psicosocials 
en la presa de decisions  

Dificultat per emancipar-se 

 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. 

 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. 

 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. 

 Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a 
mecanisme per millorar les oportunitats d’ocupació i 
desenvolupament professional dels i les joves. 

 Impulsar l’assessorament actiu en matèria d’habitatge que 
doni resposta a les diferents necessitats: habitatge social, 
lloguer, compra, desnonaments, etc. 

 Fomentar el model de lloguer just com a modalitat de 
tinença més flexible i amb més capacitat d’adaptació a les 
necessitats juvenils.  

Desencaix entre oferta formativa i 
laboral al municipi 

 Augmentar i diversificar l’oferta formativa post-
obligatòria al municipi. 
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JOVES (16-25 ANYS) MARXEN DE SFB 

Falta d’oferta formativa 

 Augmentar i diversificar l’oferta formativa post-
obligatòria al municipi. 

 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. 

 Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva 
reproducció dins del sistema educatiu. 

Falta d’oferta laboral 

 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. 

 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. 

 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. 

 Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a 
mecanisme per millorar les oportunitats d’ocupació i 
desenvolupament professional dels i les joves. 

Falta d’oferta d’habitatge 

 Impulsar l’assessorament actiu en matèria d’habitatge que 
doni resposta a les diferents necessitats: habitatge social, 
lloguer, compra, desnonaments, etc. 

 Fomentar el model de lloguer just com a modalitat de 
tinença més flexible i amb més capacitat d’adaptació a les 
necessitats juvenils.  
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CONSUM D’OCI FORA DEL POBLE 

Manca d’espais per als joves 

 Facilitar espais de trobada per tal que els joves puguin 
desenvolupar les seves pròpies iniciatives i activitats.  

 Incentivar els espais de participació juvenil garantint 
l’accessibilitat dels recursos existents al municipi. 

 Implicar a la gent jove en les propostes d’oci i la seva 
implantació al municipi. 

Poca diversitat i continuïtat en les 
activitats d’oci 

 Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu 
jove i al moviment associatiu juvenil del municipi per tal 
d’establir vincle i reforçar el teixit juvenil. 

 Dotar de recursos a les entitats juvenils municipals 
mitjançant subvencions (nominatives o de concurrència 
competitiva). 

 Reconèixer col·lectius de joves com a grups estables i 
facilitar-los eines i recursos equiparables a les entitats 
registrades al municipi. 

 Augmentar l'oferta d’oci amb activitats permanents al 
municipi. 

 Oferir programes i serveis que facilitin la creació, 
l'experimentació i l'expressió artística i cultural de la gent 
jove.  

 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.  

 Implicar a la gent jove en les propostes d’oci i la seva 
implantació al municipi. 

Proximitat Manresa  Enfortir el sentiment de pertinença al municipi com a 
factor d’oportunitats per els joves. 
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8.2. Mirada global dels serveis municipals [Grup de treball tècnic.] 
 

PARTICIPACIÓ: Els projectes i serveis que es considera que han de tenir continuïtat en relació a  
aquesta línia de treball, amb les modificacions oportunes, són els següents: 

Joventut Punt al pati (PIDCES) 
Treball amb delegats – Trobada de delegats del Bages (Consell Comarcal) 
Activitats integrades en el catàleg de l’Annexe (prevenció assetjament 
escolar...) 
Tallers i formació Ocupa’t 
Tallers i formació “Carrega les piles” 
Setmana Jove – Programa primavera – Estiu jove 
Comunicació amb els joves – Infonex-e 
Unexe’t – participació en festes del poble 
SantFree Joves – espai de participació en organització d’activitats lúdiques i 
festes 
Dinamització del Consell Municipal de Joventut 
 

Serveis socials Espai socioeducatiu per adolescents de 12 a 16 anys 
Projecte d’aprenentatge-servei 
 

Participació i 
comunicació 

Materials informatius (cartells, fulletons, actualització de cartelleres, web, 
xarxes socials...) 
Proper disseny d’una App “jove” que permeti la inscripció a activitats, la 
informació, etc. 
Dinamització del Consell Municipal de Joventut 
Us de la ràdio en projectes educatius 
 

Educació Espai de debat educatiu (professionals i famílies) 
Projecte Comunitat i Aprenentatge (nois/es que són expulsats i fan la 
sanció a un servei municipal) 
 

Cultura Programació d’uns 10-11 espectacles anualment 
Espai d’assaig (grups de teatre, música...)  
Organització festes majors d’hivern i d’estiu 
Votació popular dels grups que actuen a la festa major 
 

Escola de música Grup de batucada 
Organització de 2 o 3 concerts anualment 
 

Biblioteca Activitats de promoció de la lectura 
Taller de booktubers 
Hora del conte 
Alumnes de pràctiques de batxillerat, CFGS Animació sociocultural i CFGS 
Educació infantil 
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BENESTAR 

Es considera que cal mantenir les actuacions que s’estan portant a terme actualment: 

Joventut Orientació acadèmica (Nexe-PIDCES) 
Punt al pati (PIDCES) 
Treball amb delegats – Trobada de delegats del Bages (Consell Comarcal) 
Activitats integrades en el catàleg de l’Annexe (prevenció assetjament 
escolar...) 
Tallers i formació Ocupa’t 
Tallers i formació “Carrega les piles” 
Setmana Jove – Programa primavera – Estiu jove 
Comunicació amb els joves – Infonex-e 
Suport amb activitats al PIDCES (Consell Comarcal) 
Acollida i enviament del programa Voluntariat Europeu (Consell Comarcal) 
 

Ocupació Club de feina 
Tallers i xerrades (competències tècniques – operador de carretons, 
manipulador d’aliments...; habilitats socials i competències clau; ús de les 
xarxes socials per trobar feina, etc.) 
Programa Joves per l’ocupació (Consell Comarcal) 
Impulsora de Garantia Juvenil 
 

Serveis socials Atenció a joves en risc social: formació, inserció laboral, recursos socials... 
Activitats de prevenció (Horts de Sant Benet...) 
Participació en les comissions socials dels instituts (detecció d’absentisme...) 
Programa Funciona: acompanyament en la transició a l’ensenyament 
postobligatori 
Espai socioeducatiu per adolescents de 12 a 16 anys 
Projecte d’aprenentatge-servei 
 

Participació i 
comunicació 

Materials informatius (cartells, fulletons, actualització de cartelleres, web, 
xarxes socials...) 
Proper disseny d’una App “jove” que permeti la inscripció a activitats, la 
informació, etc. 
Us de la ràdio en projectes educatius 
 

Educació Espai de debat educatiu (professionals i famílies) 
Programes d’orientació de Diputació (Maleta de les famílies i Full de Ruta) 
Programa d’adaptació curricular (convenis amb empreses) 
Projecte Comunitat i Aprenentatge (nois/es que són expulsats i fan la 
sanció a un servei municipal) 
 

Biblioteca Activitats de promoció de la lectura 
Taller de booktubers 
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9. Metodologia  

La metodologia establerta en l’elaboració del present Pla Local de Joventut s’ha basat en els principis 
rectors i els criteris metodològics donats per la Direcció General de Joventut, a través de Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya 2020. Els criteris marcats han d’inspirar  el disseny, la implementació i 
l’avaluació de les polítiques de joventut d’una forma transversal a través dels quatre grans principis 
rectors. A més a més, també s’incorporen uns criteris que ajudaran a dissenyar les polítiques de 
joventut i unes condicions i/o accions que hauran de desenvolupar els agents implicats i que 
conseqüentment aquestes faran possible i garantiran la correcta aplicació d’aquests principis:  

• La participació 
• La transformació  
• La integralitat 
• La qualitat 

L’objectiu principal es basa a augmentar la incidència, la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques 
de joventut.  

Els principis rectors han estat un element fonamental en la redacció d’aquest Pla Local de Joventut. 

9.1. La participació  
 

En els últims anys, la participació del col·lectiu jove ha esdevingut un valor afegit essencial en les 
Polítiques de Joventut. 

Aquestes han d’integrar els i les joves en les diverses etapes del desenvolupament dels seus programes 
i els diversos agents implicats. És a dir, s’han de generar eines i recursos per reforçar la participació de 
les persones joves i el conjunt del Moviment Juvenil Organitzat. Per fer-ho possible, s’han d’incloure 
procediments de democràcia directa o semidirecta i una corresponsabilitat entre els agents implicats 
per tal de disposar de la capacitat d’incidir en la presa de decisions.  

Amb l’objectiu que el present Pla sigui un èxit, els diversos agents que hi intervenen han de considerar 
els següents criteris i  condicions a l’hora de dissenyar i implementar les polítiques de joventut: 

 Incorporació en el disseny, seguiment i avaluació de tots els agents rellevants i afectats en la 
política a desenvolupar. 

 Establiment d’unes regles del joc clares. Aclarir rols, funcions, objectius, abast i condicions de 
la participació. 

 Rellevància i interès de les temàtiques. Fer participar les persones joves en aquestes temàtiques 
per tal que donin resposta a les seves necessitats reals  

 Reconeixement i presa en consideració de les múltiples formes de participació, és a dir, 
reconèixer la participació i els espais formals i informals de participació que porten a terme 
per si mateixos  i proporcionar-los tot el suport necessari.   

 Utilització de metodologies participatives per reforçar la transversalitat i la 
interdepartamentalitat en el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques, les mesures, 
les accions i els programes a desenvolupar.  
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 Dotació de recursos tècnics per als processos per dinamitzar-los adequadament. És essencial 
detectar  les necessitats i demandes per tal d’oferir els recursos i la informació necessària en 
cada moment perquè el procés pugui anar endavant. 

 Existència de voluntat política. Les administracions han de confiar en la capacitat de la gent jove 
per prendre decisions, confiar en la capacitat de la gent jove per prendre decisions, confiar en 
els seus coneixements i les seves opinions.  

 Planificació de la participació. Capacitat d’adaptació envers tots els canvis i novetats que poden 
sorgir durant aquesta planificació.  

 Introducció de la perspectiva comunitària i el treball en xarxa. Administració i ciutadania han 
de treballar de forma participativa per tal de tenir en compte els diferents agents (polítics, 
tècnics i ciutadania).  

 Reconeixement i incorporació dels diferents perfils de joves i de formes de participació juvenil. 
Qualsevol jove ha de tenir l’oportunitat de participar en qualsevol procés i que aquests 
s’adaptin a les diferents formes d’organització del col·lectiu juvenil  i als diferents graus 
d’implicació.  

 Participació informada, deliberativa, amb igualtat i resultats concrets. Un punt clau és que sense 
informació no es pot participar, per tant, avui en dia, és fonamental incorporar les noves 
tecnologies com una eina útil per millorar els canals de participació.  

 Generació d’espais i metodologies de treball per tal de garantir que tots els joves puguin 
participar en igualtat de condicions i, tenint en compte les seves necessitats i prioritats.  

 

A fi de reforçar aquesta participació, a part del feedback que es crea des del NexeJove amb el moviment 
juvenil organitzat i els propis joves, s’han generat dos nous mètodes de treball més concrets: per un 
costat tenim les Trobades Joves que són assemblees anuals o semestrals, en les quals es convoquen  a 
tots els joves de Sant Fruitós i per l’altre una assemblea mensual que anomenem “Ara és el nostre 
torn-Santfree Joves”  que es va activar en l’últim Pla Local i que per tant ja es troba consolidada. 

9.2. La transformació 
 

polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la direcció que apunta la missió 
d’aquest PLJSantFruitós; Apoderar als i les joves de Sant Fruitós, tant a nivell individual com col·lectiu, 
i de manera inclusiva, per tal de fer possible el ple desenvolupament del seu projecte de vida.  

Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que aporti a les PJ una voluntat de transformar tant les 
condicions de vida dels i de les joves com el model de societat en general. Per tal que siguin 
transformadores  han de causar impacte en la societat.  

Alhora, s’ha d’aportar valor i amplitud al concepte d’inclusió. S’han de considerar la gran varietat de 
situacions socials, estils de vida i projectes que constitueixen i construiran la joventut.  S’ha de tenir en 
compte el global de les persones joves i dissenyar, implementar i avaluar les PJ des d’un punt de vista 
inclusiu i atenent a la diversitat cultural de gènere i territorial. Alhora han de tenir un caràcter 
universalista per a dirigir-se a tot el col·lectiu de joves. 
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Transformar la realitat a fi d’assegurar la igualtat a tota la ciutadania en l’espai econòmic, social i 
comunitari, sense oblidar les desigualtats socials per raó de classe, gènere, procedència, etc. 

Els criteris i les condicions que s’han de tenir en compte per dur a terme aquesta transformació són: 

 Establiment de criteris que garanteixin i facilitin l’accés real dels i les joves a les PJ. 

 Incorporació transversal de la perspectiva inclusiva en l’elaboració i execució de projectes i 
programes per a joves amb necessitats específiques.   

 Facilitar l’accés de la població jove al coneixement, serveis i béns existents en tots els àmbits. 

 Coneixement dels factors d’exclusió i de les dinàmiques d’inclusió de les persones joves.  

 Incorporació de la perspectiva de gènere per potenciar la igualtat efectiva entre homes i dones. 

 Incorporació de la perspectiva intercultural per incidir en la desigualtat per raó d’origen. 

Per tal d’assegurar l’aplicació d’aquests criteris, aquests hauran d’anar acompanyats d’una acció decidida 
dels agents que intervenen en el Pla consistent en els punts següents: 

 L’establiment de mecanismes d’avaluació i seguiment que mesurin la inclusivitat de les 
polítiques que afecten les persones joves.  

 La facilitació de recursos, eines i acompanyament als professionals de joventut per tal que les  
PJ es puguin desenvolupar satisfactòriament.  

 La capacitació dels i les professionals de les polítiques de joventut per tal que puguin incorporar 
la perspectiva inclusiva.  

 La capacitació i apoderament dels i les joves amb més obstacles per raó de naixement, edat, 
sexe i origen, entre altres.  

 La Identificació i anàlisi de l’evolució dels diferents factors i eixos de desigualtat per al ple 
desenvolupament de les persones joves.  
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9.3. La integralitat 
 

El PLJSantFruitós planteja les PJ de manera integral, pretén incidir sobre les esferes i dimensions de la 
vida de les persones i aquest fet es reflecteix en la diversitat de reptes i àmbits materials sobre els 
quals vol actuar el Pla.  

L’actuació realitzada envers aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o necessitats també ha 
de ser integral, atès que acostumen a ser multicasuals i estant interrelacionades (educació i treball, 
participació i educació, participació i cultura...). L’individu és un, i malgrat les divisions administratives, 
convé ressaltar la globalitat, per aquest fet, és imprescindible treballar des de la transversalitat en les 
diferents etapes de les PJ. Aquest principi ja ha estat present en els dos PL anteriors i s’havia donat 
especial rellevància a: 

 Interdepartemantalitat: entre les diverses àrees sectorials (departaments, regidories, serveis, 
...) implicades en les PJ que han de treballar de forma conjunta i coordinada.  

 Interinstitucionalitat: entre les diverses administracions que participen en les PJ i que també 
han de treballar de forma coordinada.  

Els criteris compartits són necessaris per millora les intervencions amb el col·lectiu jove, aquests s’han 
de portar a terme des d’una visió de treball en xarxa, que  suposa un pas més enllà de la transmissió 
d’informació i coordinació de la transversalitat, que implica un treball en equip on es comparteixen 
objectius i, per tant, corresponsabilitats, de forma regular i continuada entre els diversos agents 
implicats.  

Per tal de realitzar-ho, cal tenir en compte diversos criteris o condicions: 

 Aproximació integral a la realitat juvenil que identifiqui tots aquells àmbits que condicionen la 
realitat juvenil.  

 Reconeixement del caràcter multicausal dels fenòmens que els afecten. 

 Disseny global i interrelacionat de les polítiques i les mesures a desplegar que abordin de 
manera interrelacionada les solucions. 

 Reforç de la transversalitat, la interinstitucionalitat i la interdepartamentalitat en el disseny, 
seguiment i avaluació de les polítiques, mesures, accions i programes a desenvolupar. 

Els diferents agents que hi participen hauran de: 

 Desenvolupar sistemes d’articulació multinivell per garantir la integralitat. 

 Desenvolupar  formes de coordinació interdepartamental, interinstitucional i treball en xarxa 
entre joventut i altres àrees que operen en els territoris per fomentar i garantir les polítiques 
en clau inclusiva.  

 Crear espais de treball “multisectorials” amb diferents perfils i experts. 
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El treball conjunt i interdepartamental és possible gràcies a les característiques del municipi i la 
distribució de les regidories. La Regidoria de Joventut és transversal, ja que les polítiques d’altres àrees 
inclouen projectes i programes de joventut de manera que és essencial la col·laboració de la resta de 
regidories; col·laborant en tots els àmbits possibles, i potenciant el màxim compromís  de totes les 
àrees en un mateix programa.  

Normalment la transversalitat escollida representa la programació d’accions directes des d’una 
regidoria amb el suport de les altres, no obstant això, la línia s’ha de dirigir cap a un treball conjunt i 
repartit per tal que totes les àrees implicades en surtin beneficiades.  

L’àrea de Joventut participarà activament a totes aquelles trobades, reunions de seguiment, taules de 
coordinació, taules de formació que realitzin altres entitats, institucions, etc...en les que se’ns demani 
la nostra col·laboració, suport i participació, així com d’aquelles considerades interessants, pels 
beneficis que es poden aportar a l’ajuntament de Sant Fruitós, a l’àrea de Joventut i en el col·lectiu jove, 
amb la seva participació.   

Així com també, es traurà profit de tots els recursos ja existents i així poder realitzar un treball conjunt 
amb altres administracions per la gestió i seguiment de les accions d’aquest Pla Local de Joventut 2018-
2021. Aquestes altres administracions són: Secretaria de Joventut; Oficina de Pla Jove; Consell 
Comarcal del Bages; Municipis pròxims; Entitats del municipi.  

9.4. La qualitat 
 

Es vol evidenciar que les PJ tenen com a base una rigorosa “voluntat de fer-ho bé”, introduint criteris 
de qualitat, eficiència i eficàcia. Les PJ s’han d’adaptar a la realitat social per respondre a les necessitats 
i als projectes de la gent jove, sota el principi de la proximitat, de manera que el món local té un paper 
fonamental en el desenvolupament de les polítiques de joventut.  

L’avaluació és una eina fonamental per obtenir informació sobre els resultats de les polítiques i els 
processos implicats. S’ha de valorar quin és l’impacte d’aquestes polítiques en relació amb els objectius 
establerts.  

Cal que els agents implicats tinguin en compte els criteris o condicions següents en el disseny de les 
polítiques de joventut: 

 Coneixement de la realitat juvenil catalana, tot i que especialment la del territori.  

 Fonamentació de les polítiques en el coneixement de les necessitats i demandes dels joves. 

 Adaptació i proximitats de les mesures a la realitat territorial i a les necessitats de les persones 
joves i de l’entorn.  

 Creativitat i  innovació en les mesures i actuacions a dur a terme. 

 Plantejament realista, objectiu i mesurable de les actuacions i dels programes a desplegar. 
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Per tal de realitzar-ho els responsables de joventut hauran d’aplicar aquests criteris juntament amb:  

 Generació de mecanismes d’avaluació i seguiment per poder diagnosticar, planificar, redefinir 
i avaluar el procés i l’impacte sobre la població juvenil de les polítiques, accions i mesures 
desenvolupades. 

 Millora del coneixement i de la capacitat de diagnòstic (situació, necessitats, demandes, formes 
de capacitació i necessitats) de la realitat juvenil, ja que cada cop és més complexa per adaptar 
les polítiques d’intervenció i fer-les més inclusives. 

 Anàlisis de la participació i l’accés als recursos, drets, béns i serveis per part dels i les joves.  

 La generació d’un sistema adequat d’informació i coneixement dels perfils econòmics, socials, 
educatius, laborals, culturals i participatius de les persones joves en el   seu territori de 
referència.  

 Generació d’eines i recursos per a una millor diagnosi de les situacions, necessitats, demandes 
i capacitats de les persones joves en els territoris.  
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10. Pla d’Accions  

10.1. Taules d’objectius i programes  
 

Programes i projectes transversals 

 

 

  

OBJECTIU GENERAL PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE 

T1. Potenciar els propis 
mitjans del jovent per 
construir i dur a terme el 
propi projecte de vida, 
possibilitant l’apoderament 
individual i col·lectiu. 

4 

PIDCES 
 GPS (Orientació acadèmica) 
 Catàleg de l’Annexe 
 Delegats i delegades 
 CEI 

NexeJove  Brúixola 
 Emociona’t 

Xarxa SantFree  Unexe’t 
 InfoNex@ 

Apoderament i emancipació  Club de la Feina Jove 
 Tallers ocupa’t 

Som de SantFree 
 Trobades Joves 
 Col·lectius 
 El nou NexeJove 

T2. Positivitzar la imatge de 
la gent jove i la seva 
diversitat, sent aquest un 
recurs valuós pel seu 
benestar i les seves 
oportunitats. 

4 

PIDCES  CEI 

NexeJove  PIJ 
 Emociona’t 

Xarxa SantFree 
 Unexe’t 
 InfoNex@ 
 Taules tècniques 

Apoderament i emancipació  Club de la Feina Jove 

Som de SantFree 
 Trobades joves 
 Col·lectius 
 El nou NexeJove 

T3. Mantenir el NexeJove 
com a referent per a les 
persones joves de Sant 
Fruitós, acompanyant-les 
en la definició del seu 
projecte de vida. 

4 

PIDCES  NexeJove 
 Som de SantFree 

NexeJove 
 PIJ 
 Brúixola 
 Emociona’t 

Som de SantFree 
 Trobades Joves 
 Col·lectius 
 El nou NexeJove 

T4. Millorar la comunicació 
i actuar com a nexe d’unió 
entre joves i administració, 
adaptant serveis i recursos. 

4 Xarxa SantFree 
 Unexe’t 
 InfoNex@ 
 Taules tècniques 
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Accions Eix I 

 

  

OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 
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I.1.1. Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la 
construcció del poble. 4 

PIDCES 

 Catàleg de l’Annexe Projecte íntegre  
 Delegats i delegades Projecte íntegre 

 CEI 
 Tallers de gestió de les 

emocions 
 Tallers i accions diversitat 

NexeJove  Emociona’t 
 Hàbits saludables, esport i 

reducció de riscos 
 Diversitat i gènere 

Xarxa SantFree  Unexe’t 

 CMJ 
 IdEntitats 
 Festes identitàries pròpies 
 Altres festes identitàries 
 Accions intergeneracionals 

Som de Santfree 
 Trobades Joves Projecte íntegre 
 Col·lectius Projecte íntegre 

 El nou NexeJove  Grup motor 
 Actes al nou NexeJove 

I.1.2. Facilitar espais de trobada per tal que els joves puguin 
desenvolupar les seves pròpies iniciatives i activitats. 4 Som de Santfree  El nou NexeJove  Punt de trobada 

 Bucs d’assaig 

I.1.3. Incentivar els espais de participació juvenil garantint 
l’accessibilitat dels recursos existents al municipi. 4 Som de Santfree 

 Trobades Joves Projecte íntegre 
 Col·lectius Projecte íntegre 
 El nou NexeJove  Grup motor 

I.1.4. Enfortir el sentiment de pertinença al municipi com a 
factor d’oportunitats per als joves. 3 

Xarxa SantFree  Unexe’t 

 CMJ 
 IdEntitats 
 Festes identitàries pròpies 
 Altres festes identitàries 
 Accions intergeneracionals 

Som de Santfree 
 Trobades Joves Projecte íntegre 
 Col·lectius Projecte íntegre 
 El nou NexeJove Projecte íntegre 
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OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 
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I.2.1. Fomentar la cultura participativa i la predisposició dels i 
les joves a adoptar posicions més actives, compromeses i 
crítiques amb el seu entorn. 

3 

PIDCES  Catàleg de l’Annexe 

 Activitats i dinamitzacions 
pròpies 

 Gestió d’activitats i 
dinamitzacions externes 

 Delegats i delegades Projecte íntegre 

Som de Santfree 
 Trobades Joves Projecte íntegre 
 Col·lectius Projecte íntegre 
 El nou NexeJove  Grup motor 

I.2.2. Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les 
relaciones respectuoses, sempre posant en valor la diversitat i 
acceptació de la diferència. 

3 
PIDCES 

 Punt al Pati  Campanyes informatives 

 Catàleg de l’Annexe 

 Activitats i dinamitzacions 
pròpies 

 Gestió d’activitats i 
dinamitzacions externes 

 CEI Projecte íntegre 

NexeJove  PIJ  Campanyes informatives 
 Emociona’t  Projecte íntegre 

I.2.3. Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal 
per prevenir conductes de risc. 3 

PIDCES 
 Punt al Pati  Campanyes informatives 
 Catàleg de l’Annexe Projecte íntegre 
 CEI Projecte íntegre 

NexeJove  PIJ  Campanyes informatives 
 Emociona’t Projecte íntegre 

I.2.4. Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir 
competències emocionals i socials i en el procés 
d’autoafirmació individual en el context actual. 

3 
PIDCES 

 Punt al Pati  Campanyes informatives 

 Catàleg de l’Annexe 

 Activitats i dinamitzacions 
pròpies 

 Gestió d’activitats i 
dinamitzacions externes 

 CEI Projecte íntegre 

NexeJove  PIJ  Campanyes informatives 
 Emociona’t Projecte íntegre 
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OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 
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I.3.1. Augmentar l'oferta d’oci amb activitats permanents al 
municipi. 3 

NexeJove 
 Estiu Jove Projecte íntegre 
 Setmana Jove Projecte íntegre 
 CreArt Projecte íntegre 

Xarxa SantFree  Unexe’t  Festes identitàries pròpies 
 Altres festes identitàries 

I.3.2. Oferir programes i serveis que facilitin la creació, 
l'experimentació i l'expressió artística i cultural de la gent jove.  3 

PIDCES  Catàleg de l’Annexe 

 Activitats i dinamitzacions 
pròpies 

 Gestió d’activitats i 
dinamitzacions externes 

NexeJove 
 Estiu Jove Projecte íntegre 

 Setmana Jove Projecte íntegre 

 CreArt Projecte íntegre 

I.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.  

3 

PIDCES  Catàleg de l’Annexe  Gestió d’activitats i 
dinamitzacions externes 

NexeJove 
 Estiu Jove Projecte íntegre 

 Setmana Jove Projecte íntegre 

 Emociona’t  Hàbits saludables, esport i 
reducció de riscos 

Xarxa SantFree  Unexe’t  IdEntitats 

I.3.4. Implicar a la gent jove a les propostes d’oci i la seva 
implantació al municipi. 3 

Xarxa SantFree  Unexe’t Projecte íntegre 

Som de Santfree  Trobades Joves Projecte íntegre 
 Col·lectius Projecte íntegre 

OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 
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 I.4.1. Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu 

jove i al moviment associatiu juvenil del municipi per tal 
d’establir vincle i reforçar el teixit juvenil. 

2 
Xarxa SantFree  Unexe’t  IdEntitats 

Som de Santfree  Col·lectius Projecte íntegre 

I.4.2. Dotar de recursos a les entitats juvenils municipals 
mitjançant subvencions (nominatives o de concurrència 
competitiva). 

2 Xarxa SantFree  Unexe’t  IdEntitats 

I.4.3. Reconèixer col·lectius de joves com a grups estables i 
facilitar-los eines i recursos equiparables a les entitats 
registrades al municipi. 

2 Som de Santfree  Col·lectius Projecte íntegre 
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Accions Eix II 

 

 

OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 

II.
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II.1.1. Augmentar i diversificar l’oferta formativa post-
obligatòria al municipi. 2 Apoderament i 

Emancipació 
 Tallers ocupa’t Projecte íntegre 

II.1.2. Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de 
decisions.  4 

PIDCES 
 GPS Projecte íntegre 

 CEI  Tallers de gestió de les 
emocions 

NexeJove  Brúixola 

 Campanyes informatives 
d’estudis 

 Assessoria d’orientació 
d’estudis 

II.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. 

4 

PIDCES 
 GPS Projecte íntegre 

 Catàleg de l’Annexe Projecte íntegre 

NexeJove  Brúixola Projecte íntegre 

Apoderament i 
Emancipació 

 Tallers ocupa’t Projecte íntegre 

OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 
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ll II.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. 

4 Apoderament i 
Emancipació 

 Club de la Feina Jove 
 Informació, derivació i 

acompanyament 
 Garantia Juvenil 

 Tallers ocupa’t Projecte íntegre 

II.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. 

4 Xarxa SantFree  Taules tècniques Projecte íntegre 
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OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 
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t II.3.1. Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la 
igualtat d'oportunitats de les persones joves, evitant situacions 
d'exclusió social. 

4 

PIDCES 
 GPS Projecte íntegre 

 CEI  Tallers i accions diversitat 

NexeJove 
 Brúixola Projecte íntegre 

 Emociona’t  Diversitat i gènere 

Xarxa Santfree  Taules tècniques Projecte íntegre 

II.3.2. Treballar per la igualtat efectiva entre les persones joves, 
el respecte a la diversitat i l’establiment de relacions 
igualitàries. 

4 
PIDCES 

 Catàleg de l’Annexe Projecte íntegre 

 CEI  Tallers Stop Bullying 
 Tallers i accions diversitat 

NexeJove  Emociona’t  Diversitat i gènere 

II.3.3. Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva 
reproducció dins del sistema educatiu. 4 PIDCES 

 Catàleg de l’Annexe Projecte íntegre 

 GPS Projecte íntegre 

 CEI Projecte íntegre 

OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 
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II.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 

Apoderament i 
Emancipació 

 Club de la Feina Jove Projecte íntegre 

Xarxa Santfree  Taules tècniques Projecte íntegre 

II.4.2. Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a 
mecanisme per millorar les oportunitats d’ocupació i 
desenvolupament professional dels i les joves. 

2 
NexeJove  PIJ  Emprenedoria 

Xarxa Santfree  Taules tècniques  JESSO 
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OBJECTIU 
GENERAL OBJECTIUS ESTRATÈGICS PRIORITZACIÓ PROGRAMA PROJECTE ACCIONS 
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II.5.1. Impulsar l’assessorament actiu en matèria d’habitatge 
que doni resposta a les diferents necessitats: habitatge social, 
lloguer, compra, desnonaments, etc. 

1 NexeJove  PIJ  Habitatge 

II.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. 

1 No prioritzat   
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10.2. Descripció dels programes 
 

1. Programa PIDCES  

Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari 

A finals de l’any 2006 l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Sant Fruitós va impulsar un nou programa 
d’informació i dinamització en un dels centres d’Educació Secundària del Municipi. Aquest programa va 
néixer fruit dels diferents objectius de l’eix de polítiques educatives, establerts dins del Pla Local de 
Joventut de Sant Fruitós de Bages vigent en aquell moment (2005 – 2007, aprovat per JGL 18 de març 
de 2005). El curs següent ja es va ampliar els serveis als dos centres educatius que imparteixen 
secundària. 

Des d’aquell moment el PIDCES ha crescut i s’ha modificat adaptant-se a les necessitats amb nous 
serveis i 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  
 GPS  
 Centre emocionalment Intel·ligent  
 Delegats i delegades  

 
Objectius generals i estratègics del Programa: 

T1. Potenciar els propis mitjans del jovent per construir i dur a terme el propi projecte de vida, possibilitant l’apoderament individual i 
col·lectiu. 
T2. Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs valuós pel seu benestar i les seves oportunitats. 
T3. Mantenir el NexeJove com a referent per a les persones joves de Sant Fruitós, acompanyant-les en la definició del seu projecte de vida. 
 
I.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. 
I.2. Proporcionar les eines adequades per l’adquisició de competències emocionals i socials entre la gent jove com a objectiu per la millora 
del benestar psicosocial  

1.2.1. Fomentar la cultura participativa i la predisposició dels i les joves a adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques 
amb el seu entorn. 

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

1.2.3. Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal per prevenir conductes de risc. 
1.2.4. Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir competències emocionals i socials i en el procés d’autoafirmació individual 

en el context actual. 
1.3. Potenciar la diversitat i continuïtat de l'oci del municipi  

1.3.1. Oferir programes i serveis que facilitin la creació, l'experimentació i l'expressió artística i cultural de la gent jove. 
1.3.2. 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.  
 
II.1. Incidir en la trajectòria educativa (entenent aquesta com educació formal i no-formal) 

1.3.3. Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de decisions.  
1.3.4. 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.  
11.3. Promoure la igualtat d’oportunitats a tots els joves, tenint present la seva diversitat  

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

1.3.6. Treballar per la igualtat efectiva entre les persones joves, el respecte a la diversitat i l’establiment de relacions igualitàries. 
1.3.7. Reduir l’efecte de les desigualtats socials i la seva reproducció dins del sistema educatiu. 
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Destinataris [12-16]   [17-18]   
Agents implicats Tècnics Àrea de Joventut 

Professorat i educadors 
AMPA 
Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament 
Entitats externes 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
 Nombre de tallers i intervencions 
 Valoracions qualitativa centres educatius 
 Valoració qualitativa tècnics 
 Valoració alumnat participant 

 

  

1.1.  CATÀLEG DE L’ANNEXE 

  

DESCRIPCIÓ 
 

En el Catàleg de l’Annexe és on es recullen totes aquelles propostes 
adaptades a les necessitats de cada centre per a cada curs i es recullen 
aquelles propostes elaborades per l’Àrea de Joventut o bé seleccionades 
de les ofertades als centres per altres organismes o entitats i també 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 a cada trimestre. 
 Realitzar com a mínim dues activitats dirigides als pares de l’alumnat de 

secundària per curs. 
 Fer possibles vies participatives dels joves en l’Annexe i el NexeJove a través 

de les activitats i dinamitzacions. 
 Proposar i captar iniciatives (per dur a terme en el propi centre o for a d’aquest) 
 

 

 
 

 Activitats i dinamitzacions pròpies 
 Gestió d’Activitats i dinamitzacions externes 
 Recursos per educadors/es 

[Accions]  
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Destinataris [12-16]   [17-18]      
Agents implicats Àrea de Joventut 

Entitats del municipi 
 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
 Nombre de campanyes realitzades 
 Nombre de permanències realitzades 
 Valoracions dels referents i equips directius del centre 

* Ens semblaria interessant recollir el nombre de consultes realitzades, però actualment no en fem 
registre del Punt al Pati. 

  

1.2.  PUNT AL PATI 

  

DESCRIPCIÓ 
 

Des d’inicis del programa PIDCES es fan permanències durant 
l’hora d’esbarjo dels centres de secundària. Inicialment es 
realitzaven setmanalment, però hem anat modificant el seu format. 
Actualment el plantejament és mensual, però amb altres visites 
segons la programació del PIDCES i del NexeJove. 
També els horaris s’han modificat, amb l’horari intensiu, l’hora és 
més reduïda, encara que duplicada. 

OBJECTIUS OPERATIUS  Fer arribar informació als joves sobre diferents àmbits de la seva vida 
amb l'objectiu de treballar per la igualtat d'oportunitats a través de 
la informació i la dinamització.  

 Dissenyar campanyes informatives d’interès juvenil  
 Realitzar permanències com a mínim un cop al mes a cada centre 
 Mantenir l’interès dels joves en el Punt al Pati 

 

 

 
 

 Accions projecte  
 Campanyes informatives 
 Dinamitzacions al pati 

[Accions]  
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1.3.  GPS – Orientació acadèmica 

  

DESCRIPCIÓ 
 

Donada la situació actual i moment vital dels joves es donen unes 
creences derrotistes en quant les oportunitats i el seu futur formatiu 
i laboral, en les que l’actitud dels joves és acomodativa. Així doncs, 
pretenem que els joves prenguin consciència de la importància en la 
presa de decisions, i que aquestes és millor prendre-les a través 
d’accions conscients i amb coneixement d’eines i metodologies 
eficaces. Amb altres paraules que siguin capaços de crear actuacions 
estratègiques, també a mig i llarg termini. No es tracta només d’un 
problema de presa de decisions, donat que el problema no només 
està centrat en la presa de decisions, sinó també en la conscienciació, 
establir eines i actituds concretes en la presa de decisions. 

OBJECTIUS OPERATIUS  Potenciar capacitats i competències per a  accions conscients i 
crítiques 

 Donar a conèixer el sistema educatiu actual (les opcions). 
 Donar a conèixer les característiques del mercat laboral actual. 
 Presentar recursos eficients i de qualitat 
 Desenvolupar actituds actives en la presa de decisions 
 Ser conscients de les pròpies oportunitats, mancances i les pròpies 

preferències.  

 

 
 

 Tutories d’orientació 
 Fira de l’Estudiant 

 

     

Destinataris [12-16]   [17-18]   
Agents implicats Àrea de Joventut 

Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament 
Comissionat de la Fira de l’Estudiant 
 

 

    

[Indicadors d’avaluació] 
 Nombre d’accions als centres de secundària 
 Nombre d’orientacions individuals 
 Valoracions a l’alumnat 
 Valoracions al professorat 

 
 

[Accions]  
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1.4.  CENTRE EMOCIONALMENT INTEL·LIGENT 

  

DESCRIPCIÓ 
 

El projecte dóna continuïtat a accions i activitats aïllades dutes a terme fins 
el curs passat als centres d'educació secundària del municipi. Aquest 
projecte es planteja com a una nova actuació, de caràcter transversal, 
integral i sistèmic, que dóna una estructura més estable a aquestes 
intervencions. 
Així doncs, el projecte està en la línia de desenvolupar accions per incidir 
en la convivència i espais interculturals en els propis centres de secundària. 
I es concreta en recursos i accions per a capacitar els i les joves d'eines per 
al desenvolupament psicosocial, així com tallers específics per a 
educadors/es. 
En aquestes accions hi posem 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 joves per part dels tècnics de l’Àrea. Per altra banda 
actualment s'ha iniciat coordinació amb la Tècnica d'Ensenyament per tal de 
poder ampliar el projecte i coordinar les actuacions als centres d'educació 
primària. Donat que moltes de les problemàtiques tenen l'inici o venen 
derivades d'accions en l'etapa d'infantil i 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 (professorat i pares i mares) 
 Oferir el recurs als centres com a eina i materials per a l’anàlisi i diagnòstic  

 

 
 

 Tallers Stop Bullying 
 Tallers de Gestió de les emocions 
 Tallers i accions diversitat 

     

Destinataris [12-16]   [17-18]   [Educadors/es]   [mares i 
pares] 

  

Agents implicats Àrea de Joventut 
Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament 
Equips directius i professorat 
Professionals especialitzats externs 

 

    

 
[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.  

[Accions]  
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Destinataris [12-16]   [17-18]   
Agents implicats Àrea de Joventut 

Delegats i delegades 
Equip directiu i professorat 
Col·lectius de joves  

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
 Nombre d’activitats conjuntes entre delegats/corresponsals i NexeJove 
 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  

  

1.5.  DELEGATS I DELEGADES 

  

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.  
El curs 2007-08 es va dur a terme l’experiència concreta de corresponsals 
del Nexe, però el volum de feina no era assumible per a l’Àrea (per 
reunions i elaboració de materials específics). Per altra banda, es valora 
més positivament i s’assoleixen més resultats si la participació es vincula 
amb col·lectius que traspassin les parets dels centres. 
Així doncs, es pretén tornar a impulsar el Delegat/da com els alumnes 
protagonistes per transmetre la informació del NexeJove, com a figura 
per a processos participatius en el centre i com a pont entre els col·lectius 
joves del municipi i l’alumnat de l’institut. 

OBJECTIUS OPERATIUS  Potenciar mecanismes de participació en els centres educatius. 
 Desenvolupar actituds actives per a la participació socioculural 
 Donar les eines als delegats/es per a ser també les veus del NexeJove. 
 Fer de pont i crear una xarxa de relació entre els centres de 

secundària i els col·lectius de Joves. 

 

 
 

 Accions amb delegats i delegades 
 Participació en la Trobada de Delegats del Bages 
 Repensem el pati de l’institut* 

 La proposta de repensar el pati, és una proposta jove recollida a la 
Trobada Jove del procés participatiu en l’elaboració del PLJ. Per a canviar i 
dinamitzar el temps d’esbarjo de l’alumnat als centres. 

[Accions]  
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2. NexeJove 
El NexeJove representa el servei d’atenció continu i programació d’actes estables de l’Àrea de Joventut 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i s’ha convertit, durant els darrers anys, en un referent per 
al jovent del poble. 

En l’actualitat, no existeix formalment un Casal de Joves al municipi (la seva obertura està prevista 
per l’any 2018), però si que el NexeJove recull -amb les limitacions d’espais i recursos- serveis i accions 
pròpies de Casal de Joves, més enllà dels Serveis del Punt d’Informació Juvenil.  

Aquest projecte doncs, inclou tant accions pròpies del Punt d’Informació Juvenil com altres 
activitats i dinamitzacions portades a terme fora d’aquest espai (altres sales del Nexe – Espai de 
Cultura, equipaments esportius municipals, etc.). 

A més d’això, com a novetat d’aquest període, i en consonància amb els eixos establerts al PLJ, 
s’engegaran diversos projectes i accions destinats a la millora de la participació sociocultural 
i el benestar psicosocial del jovent de Sant Fruitós de Bages. 

El programa al municipi es concreta amb els següents projectes: 
 Punt d’Informació Juvenil  
 Brúixola  
 Estiu Jove  
 Setmana Jove  
 CreArTec  

Objectius generals i estratègics del Programa: 

T1. 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 NexeJove com a referent per a les persones joves de Sant Fruitós, acompanyant-les en la definició del seu projecte de vida. 
I.1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LA GENT JOVE A TOTS ELS NIVELLS DINS EL MUNICIPI 

I.1.1. Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la construcció del poble. 
I.2. PROPORCIONAR LES EINES ADEQUADES PER L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES EMOCIONALS I SOCIALS ENTRE LA GENT 
JOVE COM A OBJECTIU PER LA MILLORA DEL BENESTAR PSICOSOCIAL 

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

1.2.3. Fomentar la capacitat crítica davant la imatge personal per prevenir conductes de risc. 
1.2.4. Acompanyar a la gent jove en el procés d’adquirir competències emocionals i socials i en el procés d’autoafirmació individual 

en el context actual. 
I.3. POTENCIAR LA DIVERSITAT I CONTINUÏTAT DE L'OCI DEL MUNICIPI 

1.3.1 Augmentar l'oferta d’oci amb activitats permanents al municipi. 
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.  
II.1. INCIDIR EN LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA (ENTENENT AQUESTA COM EDUCACIÓ FORMAL I NO-FORMAL) 

11.1.2 Orientar i acompanyar a la gent jove en la presa de decisions.  
11.1.3  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. 
II.3. PROMOURE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS A TOTS ELS JOVES, TENINT PRESENT LA SEVA DIVERSITAT 

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

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

II.4. REDUIR LES CONDICIONS DE PRECARIETAT LABORAL EXISTENTS 
11.4.2 Impulsar projectes d’emprenedoria jove com a mecanisme per millorar les oportunitats d’ocupació i desenvolupament professional 
dels i les joves. 

II.5. FACILITAR L’ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES JOVES AL MUNICIPI  
11.5.1Impulsar l’assessorament actiu en matèria d’habitatge que doni resposta a les diferents necessitats: habitatge social, lloguer, compra, 
desnonaments, etc.   
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1.6.  PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

  

DESCRIPCIÓ 
 

El PIJ NexeJove 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 
respon als dubtes de la gent jove en relació a àmbits molt variats: 
habitatge, emprenedoria, formació (reglada i no reglada), cultura, 
turisme, mobilitat internacional, oci, etc. Aquestes consultes són ateses 
tan de forma presencial, com a través del telèfon o per mitjans telemàtics 
(correu electrònic, xarxes socials o WhatsApp), sempre aplicant els 
principis de gratuïtat i confidencialitat. 
També s’ofereixen als i les joves espais de treball en grup i d’autoconsulta 
(amb recursos en paper i digitals). 

OBJECTIUS OPERATIUS  Difondre i dinamitzar informació d’interès per als i les joves de Sant Fruitós. 
 Gestionar espais i serveis de consulta i autoconsulta, en el quals el jovent pugui 

resoldre dubtes sobre el seu projecte de vida. 
 Oferir espais d’estudi i treball en grup. 
 Facilitar l’accés a recursos digitals a tota la gent jove del municipi. 

 

 
 

 Campanyes informatives. 
 Habitatge. 
 Emprenedoria. 
 PuntTic. 
 Espai per l’estudi. 

 

     

Destinataris [12-16]   [17-18]   [19-25]   [26-30]   [31-35]   
Agents implicats Àrea de Joventut 

Altres àrees de l’Ajuntament 
 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
2. Nombre de consultes ateses. 
3. Nombre d’usuaris dels serveis (PuntTic i espai per l’estudi). 
4. Nombre de campanyes informatives desenvolupades. 
5. Valoració qualitativa tècnics. 

  

[Accions]  
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Destinataris [12-16]   [17-18]   [19-25]   
Agents implicats Àrea de Joventut 

Serveis Socials i Ensenyament (Acció Reforç 
acadèmic futur). 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
6. Número  d’actuacions 
7. Número de consultes específiques i registre d’activitats 
8. Valoracions i informes segons les fitxes internes, de participació i transversal 
9. Fitxa tècnica de valoració interna 

 

1.7.  BRÚIXOLA – Orientació acadèmica  

  

DESCRIPCIÓ 
 

Brúixola és l’orientació acadèmica que realitza el NexeJove més enllà 
dels centres educatius. Si només estiguéssim donant cobertura a 
l’alumnat de secundària estaríem ometent una necessitat molt més 
àmplia de la població juvenil. Joves que van deixar d’estudiar i que ara 
no saben què fer, jovent que van entrar al món laboral i que ara o bé 
s’han quedat sense feina, o bé es plantegen un canvi de rumb, jovent que 
volen millorar el seu perfil professional, etc. Tots aquests joves poden 
ser atesos a través del NexeJove (el Punt d’Informació Juvenil) en els 
serveis que s’ofereixen en el marc del projecte Brúixola. 

OBJECTIUS OPERATIUS  Oferir serveis d’orientació acadèmica i professional 
 Dissenyar i realitzar campanyes informatives de l’àmbit acadèmic 
 Oferir espais per l’estudi (no només a l’alumnat dels centres de 

secundària) 
 Incloure en les tasques dels tècnics l’actualització dels materials i les 

informacions en relació a l’orientació acadèmica. 

 

 
 

 Campanyes informatives d’estudis 
 Assessoria d’orientació d’estudis* 

 El NexeJove ofereix aquesta assessoria, comptant amb l’especialització 
professional (la tècnica PIJ és psicòloga, actualitzant-se cada curs) i també 
s’actualitzen de manera periòdica els recursos.  

 Assistència a la formació anual per als orientadors de la Fira de l’estudiant. 
 Reforç acadèmic* 

 Aquest reforç escolar (per resoldre dubtes, fer els deures amb ajuda...) 
actualment es dóna de forma autogestionada entre iguals i el NexeJove 
facilita les sales com a ús esporàdic. En el futur (2020) es planifica una acció 
tutoritzada (ja s’ha parlat de projecte comú entre Serveis Socials, 
Ensenyament i Joventut.  

[Accions]  
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Destinataris [12-16]   [17-18]   [19-25]   [26-30]      
Agents implicats Àrea de Joventut 

Àrea de Cultura i Festes 
Entitats 
Col·lectius 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
10. Valoració qualitativa tècnics. 
11. Nombre d’activitats i tallers realitzats. 
12. Nombre de participants a cada activitat.  
13. Diversitat dels participants (sexe, edat i origen).  
14. Fitxa de valoració dels participants (si s’escau). 
15. Fitxes de valoració de les entitats col·laboradores. 

 
  

1.8.  ESTIU JOVE 

  

DESCRIPCIÓ 
 

El Projecte Estiu Jove es va iniciar el 2014. Es tracta d’un projecte 
estable i potent d’activitats al col·lectiu jove.   
Principalment, el gruix de les activitats es porta a terme durant el 
mes de juliol, tot i que algunes d’elles 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.  

OBJECTIUS OPERATIUS  Programar activitat i tallers d’interès juvenil. 
 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 més joves com a element de 

cohesió i promoció de la salut. 
 Incloure les propostes consensuades a la Trobada d’Estiu Jove.  

 

 
 

 Actes Estiu Jove 

[Accions]  
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Destinataris [12-16]   [17-18]   [19-25]   [26-30]      
Agents implicats Àrea de Joventut 

Àrea de Cultura i Festes 
Entitats 
Col·lectius 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
16. Valoració qualitativa tècnics. 
17. Nombre d’activitats i tallers realitzats. 
18. Nombre de participants a cada activitat.  
19. Diversitat dels participants (sexe, edat i origen).  
20. Fitxa de valoració dels participants (si s’escau). 
21. Fitxes de valoració de les entitats col·laboradores. 

  

1.9.  SETMANA JOVE 

  

DESCRIPCIÓ 
 

El Projecte Setmana Jove ja està consolidat, però arrel de les 
darreres edicions s’aposta per una major inversió de recursos a 
l’Estiu Jove i disminuir els destinats al Projecte de la Setmana Jove. 
El motiu principal és que els i les joves majoritàriament quan tenen 
més temps lliure (sobretot els estudiants) és a l’estiu.  

OBJECTIUS OPERATIUS  Programar tallers formatius d’interès juvenil. 
 Augmentar i diversificar l’oferta cultural destinada als i les joves 

mantenint la gratuïtat d’aquestes. 
 Fomentar hàbits saludables entre la població juvenil i promoure, 

a través d’activitats i dinamitzacions, la prevenció de les conductes 
de risc. 

 

 
 

 Actes de Setmana Jove 
[Accions]  
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1.10.  EMOCIONA’T 

  

DESCRIPCIÓ 
 

Aquest projecte engloba les accions de l’Àrea de Joventut entorn els 
hàbits saludables, la prevenció i reducció de riscos i el benestar 
psicosocial. 
Un dels punts destacats són la promoció de l’esport, aprofitant la tradició 
esportiva del municipi (i realitzar, per exemple, activitats concretes en els 
espais com el pavelló municipal, la pista de vòlei platja, el street workout 
i el futur skate park). 
També dóna continuïtat a la contractació dels Àngels de nit, com a 
intervenció directa en els espais d’oci nocturn, com a mínim en els 
concerts de major afluència. 
El projecte inclou exposicions i tallers dels àmbits de salut i prevenció, 
diversitat i gènere. 
En darrer terme però no menys important, també es programa activitats 
per a millorar l'autoestima, capacitats i límits, relacions personals, 
afrontament de problemes, maneig d'emocions, comunicació, etc.  

OBJECTIUS OPERATIUS  Promoció d’hàbits saludables, així com l'activitat física i l’esport. 
 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 per al seu benestar personal 

i social. 

 

 
 

 Hàbits saludables, esport i reducció de riscos 
 Àngels de nit 
 Diversitat i gènere  

 

 

[Indicadors d’avaluació] 
22. Número  d’actuacions 
23. Número de consultes específiques i registre d’activitats 
24. Valoracions i informes segons les fitxes internes, de participació i transversal. 
25. Fitxa tècnica de valoració interna 

     

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]  
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Destinataris [12-16]   [17-18]   [19-25]   [26-30]   
Agents implicats Àrea de Joventut 

Àrea de Cultura 
Escola Municipal de Música 
Associació Juvenil Social Lovers 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
26. Nombre d’activitats d’art i cultura portades a terme. 
27. Nombre d’activitats de tecnologia portades a terme. 
28. Valoració qualitativa tècnics. 
29. Valoració dels participants. 

 
 

  

1.11.  CreArTec 

  

DESCRIPCIÓ 
 

Aquest nou projecte sorgeix per donar resposta a la demanda juvenil 
(detectada durant l’elaboració del present Pla) de diversificar l’oferta 
d’activitats per a la gent jove, potenciant especialment les de caràcter 
artístic, cultural i tecnològic. 

OBJECTIUS OPERATIUS  Adaptar l’oferta d’activitats a les demandes de la gent jove de Sant Fruitós. 
 Fomentar la creativitat com a competència transversal. 
 Potenciar el component transformador de les activitats d’oci i lleure al 

municipi. 
 

 

 
 

 Art i cultura jove. 
 Tecnologia. 

  

[Accions]  
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3. Xarxa SantFree 
Aquest programa representa un adaptació -amb modificacions significatives de contingut- a projectes 
iniciats al Pla anterior, i es planteja com un paraigües de diversos projectes i accions en les quals ja 
estava implicada l’Àrea. 

Per 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 implicar per apostar en el triangle entre 
Ajuntament, gent jove i les diverses entitats del poble i incidir en la xarxa de relacions entre ells. En 
aquest mateix sentit, i per tal d’assegurar que la informació de i per a la gent jove s’adeqüi al seus canals 
de comunicació, considerem que cal mantenir l’aposta pel món digital. 

Per una altra banda, com s’ha pogut constatar en apartats previs d’aquest Pla, 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, tant dins com fora de l’àmbit municipal.  

El programa al municipi es concreta amb els següents projectes: 

 Unexe’t 
 InfoNex@  
 Taules tècniques 

 
Objectius generals i estratègics del Programa: 

T1. 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. 

I.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’oportunitats per als joves. 

I.3. POTENCIAR LA DIVERSITAT I CONTINUÏTAT DE L'OCI DEL MUNICIPI 
1.3.1 Augmentar l'oferta d’oci amb activitats permanents al municipi. 

I.4. FACILITAR LA CREACIÓ D’UN TEIXIT ASSOCIATIU PERMANENT I ESTABLE 
1.4.1 Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu jove i al moviment associatiu juvenil del municipi per tal d’establir 
vincle i reforçar el teixit juvenil. 
1.4.2 Dotar de recursos a les entitats juvenils municipals mitjançant subvencions (nominatives o de concurrència competitiva). 

II.2. ACOMPANYAR I REFORÇAR L’ÈXIT EN LA TRANSICIÓ LABORAL DE LES PERSONES JOVES, PROMOVENT I FACILITANT 
L’ACCÉS DELS JOVES AL TREBALL 

11.2.2 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. 

II.3. PROMOURE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS A TOTS ELS JOVES, TENINT PRESENT LA SEVA DIVERSITAT 
11.3.1 Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat d'oportunitats de les persones joves, evitant situacions d'exclusió 

social.  

II.4. REDUIR LES CONDICIONS DE PRECARIETAT LABORAL EXISTENTS 
11.4.1 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. 

11.4.2 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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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 

 

    

[Indicadors d’avaluació] 
30. Nombre de festes identitàries pròpies realitzades.  
31. Nombre d’altres festes identitàries amb participació juvenil. 
32. Nombre d’accions intergeneracionals realitzades. 
33. Nombre d’accions realitzades en col·laboració amb entitats del poble, on el jovent tingui un 

paper protagonista. 
34. Comentaris i propostes plantejades al Consell Municipal de Joventut. 
35. Valoració dels i les joves participants. 

1.12.  UNEXE’T  

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, la gent jove del 
municipi i – com a novetat en aquest període – les entitats del poble, 
apropant les polítiques públiques i les iniciatives socials a la realitat dels 
i les joves. 
En aquest període, com a valor afegit, reforçarem l’aposta per la 
diversitat, afavorint la inclusió de tot el jovent en la construcció de 
poble, independentment del sexe, l’edat, l’origen o el nivell d’estudis. 

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

 Promoure la diversitat del jovent en la construcció de poble. 
 Augmentar la capacitat d’incidència de la gent jove al sector públic i al tercer 

sector. 
 Afavorir la participació activa de les i els joves en festes identitàries al 

municipi. 
 Dotar de recursos a les entitats juvenils del municipi. 
 Enfortir el sentiment de pertinença del jovent de Sant Fruitós de Bages. 

 

 
 

 Consell Municipal de Joventut. 
 IdEntitats. 
 Festes identitàries pròpies (Carnestoltes i Calçotada 

Jove). 
 Altres festes identitàries (Reis, FMH, Festa de l’Arròs i 

FME). 
 Accions intergeneracionals. 

[Accions]  
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36. Valoració qualitativa tècnics.  
 

     

Destinataris [12-16]   [17-18]   [19-25]   [26-30]   [31-35]         
Agents implicats Àrea de Joventut 

Àrea de Comunicació de l’Ajuntament 
Setmanari Montpeità 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
37. Núm.  d’actuacions (campanyes informatives, entrevistes, etc) 
38. Valoracions i informes segons les fitxes internes 
39. Núm. de contactes, participacions i consultes a través del web 

                                                
8 Secretaria de Joventut, Generalitat de Catalunya (2010) Mitjans de comunicació i joves - Anàlisi de la situació, mecanismes d’intervenció i decàleg 
per a un tractament informatiu adequat de les persones joves http://www.cnjc.cat/documents/estudi-joves-i-mitjans-de-comunicacio.pdf  

1.13.  InfoNex@ 

DESCRIPCIÓ 
 

És un fet que la informació no arriba a tots els joves i cal vetllar per 
les formes i els canals de comunicació de l’Àrea de Joventut. Per 
aquest motiu la comunicació i les xarxes socials tenen prou entitat 
per la creació d’un projecte propi. 
Publicació d’entrevistes i articles digitals d’experiències dels joves de 
Sant Fruitós (també al món).  
Una acció destacada són  les entrevistes a joves. Hi ha diferents 
estudis8 que posen en relleu el tractament dels joves en els mitjans de 
comunicació. És objectiu de l’Àrea positivitzar la imatge a través 
d’entrevistes personals a joves amb projectes interessants. A més, 
comptem amb la col·laboració d’una jove estudiant de periodisme que 
realitza les entrevistes.   
També a través de l’InfoNex@ es farà campanyes digitals, amb 
activitats i agenda i campanyes informatives a través de les xarxes. 
Posant èmfasi en tota la programació pròpia de l’Àrea de Joventut i 
de les festes i activitats del municipi, en format cartell i també redacció 
de notícies. 
No cal insistir que en la població jove és encara més important el 
tractament de les xarxes socials i tota la difusió a través d’aquests 
canals de comunicació. 

OBJECTIUS OPERATIUS  Potenciar els sistemes de comunicació que ja funcionen per a tal de 
millorar-ne el resultat. 

 Reforçar el NexeJove virtual. 
 Actualitzar de manera constant els continguts virtuals. 
 Fer arribar la informació a tots els joves. 
 Adaptar-se als canvis que es puguin produir en les noves xarxes socials 

que van apareixent amb les TIC. 
 Potenciar la comunicació directe amb els joves, i fer que ells també 

siguin partícips de les activitats i de la pròpia difusió. 
 Disseny dels cartells per part dels propis joves. 

 

 
 

 Entrevistes digitals 
 Campanyes digitals 
 Xarxes socials del NexeJove 

[Accions]  

http://www.cnjc.cat/documents/estudi-joves-i-mitjans-de-comunicacio.pdf
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40. Actualitzacions i ampliacions realitzades al web 
41. Mesurar l’efectivitat dels canals de difusió (a través del qüestionari dels participants) 

     

Destinataris [12-16]   [17-18]   [19-25]   [26-30]   [31-35] 
[Educadors/es]    

  

Agents implicats Àrea de Joventut 
Servei de Joventut del Consell Comarcal del Bages 
Àrees d’Ensenyament, Serveis Socials i Ocupació 
Tècnics municipals de joventut de comarca 
 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
42. Número de trobades anuals 
43. Número de projectes o accions desenvolupats conjuntament 
44. Valoracions tècniques 

  

1.14.  TAULES TÈCNIQUES 

  

DESCRIPCIÓ 
 

Per dur a terme els programes, projectes i accions del Pla Jove és cabdal 
les relacions entre les Àrees municipals i altres administracions 
públiques. I potser és l’Àrea de Joventut que hi estem més avesats per 
les dinàmiques de treball habituals, o potser també sovint es per la 
necessitat de comptar amb el recolzament d’altres Àrees que disposen 
de més recursos. 
Dues taules permanents amb trobades periòdiques: 

- Les taules tècniques comarcals de joventut - liderades per 
la Tècnica Comarcal de Joventut. 

- Les reunions JESSO – amb la participació del personal tècnic 
de les Àrees de Joventut, Ensenyament, Serveis Socials i 
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. 

 

 
 

 Taules JESSO 
 Taules Comarcals 

[Accions]  
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4. Apoderament i Emancipació 
En el context socioeconòmic actual es fa necessari una aposta més forta i concentrada en aquells 
programes de joventut dirigits a fer possible l’apoderament i l’emancipació dels joves. No és una tasca 
senzilla i pretenem que les accions produeixin canvis significatius en els i les joves del municipi, i ens 
sembla que per tal de fer-ho possible les actuacions han d’estar pensades amb clau qualitativa i no 
només quantitativa. I és en aquesta premissa en la que situem el desenvolupament del nostre programa.  

Des de l’any 2013, aquest programa es va dissenyar per donar resposta a accions aïllades i també per 
coordinar les accions amb el Servei Local d’Ocupació, iniciat al setembre de 2012 i amb la incorporació 
de la insertora laboral al juny de 2014.  

Així doncs, ha permès donar-li més forma als continguts i més força en els plantejaments i objectius, 
prioritzant-los per tal de guanyar en quantitat i qualitat. 

El programa al municipi es concreta amb els següents projectes: 

 Club de la feina Jove  
 Tallers Ocupa’t 

Objectius generals i estratègics del Programa: 

T1. 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.  
 
II.1. INCIDIR EN LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA (ENTENENT AQUESTA COM EDUCACIÓ FORMAL I NO-FORMAL). 

11.1.1 Augmentar i diversificar l’oferta formativa post-obligatòria al municipi. 
11.1.3  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. 

II.2. ACOMPANYAR I REFORÇAR L’ÈXIT EN LA TRANSICIÓ LABORAL DE LES PERSONES JOVES, PROMOVENT I FACILITANT 
L’ACCÉS DELS JOVES AL TREBALL 

11.2.1 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. 

II.4. REDUIR LES CONDICIONS DE PRECARIETAT LABORAL EXISTENTS 
11.4.1 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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1.15.  CLUB DE LA FEINA JOVE 

  

DESCRIPCIÓ 
 

L’any 2012 es va crear, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, el Servei 
Local d’Ocupació i, paral·lelament, El Club de la Feina. Des de llavors, 
mitjançant un acord entre les regidories de Joventut i Promoció 
Econòmica, es va decidir que el Club de la Feina es desenvolupés a l’espai 
del PIJ. Al 2017 la seva ubicació va canviar a una altra sala del Nexe – 
Espai de Cultura, però la Tècnica d’Inserció Laboral manté el PIJ com a 
espai d’atenció als usuaris els dilluns al matí. 
Arran d’aquest treball en xarxa entre les 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 als i les joves entre 16 
i 35 anys. 
El tècnic responsable d’aquest projecte és Diplomat en Relacions 
Laborals. 

OBJECTIUS OPERATIUS  Cercar i difondre informació de treball específica i fer-la més propera al 
jovent. 

 Donar suport i assessorament inicial als i les joves en consultes i 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. 

 

 
 

 Informació, derivació i acompanyament. 
 Servei Local d’Ocupació. 
 Assessoria de mobilitat internacional de l’Oficina Jove del Bages. 
 Work-it (difusió en línia d’ofertes de feina). 
 Garantia Juvenil. 

     

Destinataris [17-18]   [19-25]   [26-30]   [31-35]   
Agents implicats Àrea de Joventut 

Servei Local d’Ocupació 
Oficina Jove del Bages 
Consell Comarcal del Bages 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

 

    

[Indicadors d’avaluació] 
45. Nombre de consultes ateses. 
46. Nombre d’ofertes de feina difoses en línia. 
47. Nombre de joves inscrits al Servei Local d’Ocupació. 
48. Nombre de joves de Sant Fruitós usuaris de l’assessoria de mobilitat internacional de l’OJB. 
49. Valoracions i dades facilitades per la Impulsora Comarcal de Garantia Juvenil (si n’hi ha). 
50. Valoració qualitativa tècnics. 

[Accions]  
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1.16.  TALLERS OCUPA’T 

  

DESCRIPCIÓ 
 

A través d’aquests tallers pretenem posar a l’abast dels i les joves del 
municipi els recursos i les eines necessàries per tal de millorar les seves 
capacitats i habilitats en la recerca de feina.  
Ens sembla important que tingui entitat per si mateix, ja que compta amb 
una programació permanent i consolidada (tallers de primavera i tardor, 
cada any), i complementa les accions previstes dins el projecte Club de la 
Feina Jove, millorant l’ocupabilitat de les persones joves. 
Aquests tallers, organitzats conjuntament entre l’Àrea de Joventut i l’Àrea 
de Promoció Econòmica, estan per dur-los a terme amb dinamitzadors/es 
externs/es.  

OBJECTIUS OPERATIUS  Nodrir els i les joves participants de tècniques i recursos útils per la millora de la 
seva ocupabilitat. 

 Promoure l’oferta de cursos en temàtiques que puguin ser rellevants i d’interès 
pel col·lectiu jove, ajudant a l’adquisició de coneixements d’utilitat pel seu 
desenvolupament en el context actual. 

 

 
 

 Formació específica amb acreditació. 
 Tallers de competències transversals. 
 Tallers participatius. 

 

     

Destinataris  [17-18]   [19-25]   [26-30]   [31-35]   
Agents implicats Àrea de Joventut 

Servei Local d’Ocupació 
Dinamitzadors/es externs/es 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
51. Nombre de tallers realitzats. 
52. Nombre de joves participants als tallers. 
53. Percentatge de joves respecte del total de participants als tallers. 
54. Valoració qualitativa tècnics. 
55. Valoració dinamitzadors/es externs/es. 
56. Valoració participants. 

 

 
 
 

  

[Accions]  
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5. Som de SantFree 
Fem ús de l'himne del FC Fruitosenc, una entitat esportiva amb molta afluència de joves i una llarga 
trajectòria al municipi: "Ser del SantFrui és el millor que hi ha".  Així doncs el projecte treballa entorn 
al sentiment de pertinença (com a element de transformació) i la participació, ja que també 
seguint amb l’apropament al club Esportiu, la participació és el puntal també d’aquest projecte. 

A través de les Trobades Joves busquem una comunicació i un feedback directe i estable amb la gent 
jove i fer-los partícips dels projectes i accions de l’Àrea. 

Tot i que les entitats tenen tendència a presdre afluència jove, els col·lectius estan prenen 
protagonisme, fet que és possible que es pugui explicar per la incidència en els canvis de gestió de les 
entitats on s’han afegit càrregues potser més feixugues (com la comptabilitat). Així doncs, i responent 
a la Realitat Juvenil, en el Pla els col·lectius penen major protagonisme. 

En darrer terme el nou NexeJove, serà una realitat aquest 2018 i hem dissenyat un programa que es 
dotarà de les accions que l’acompanyin. 

El programa al municipi es concreta amb els següents projectes: 

 Trobades joves   
 Col·lectius 
 El nou NexeJove  

Objectius generals i estratègics del Programa: 

T1. 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 NexeJove com a referent per a les persones joves de Sant Fruitós, acompanyant-les en la definició del seu projecte de vida. 

I.1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LA GENT JOVE A TOTS ELS NIVELLS DINS EL MUNICIPI 
I.1.1. Promoure l’actitud crítica, activa i responsable en la construcció del poble. 
I.1.2. Facilitar espais de trobada per tal que els joves puguin desenvolupar les seves pròpies iniciatives i activitats.  
I.1.3. Incentivar els espais de participació juvenil garantint l’accessibilitat dels recursos existents al municipi. 
I.1.4. Enfortir el sentiment de pertinença al municipi com a factor d’oportunitats per als joves. 

I.2. PROPORCIONAR LES EINES ADEQUADES PER L’ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES EMOCIONALS I SOCIALS ENTRE LA GENT 
JOVE COM A OBJECTIU PER LA MILLORA DEL BENESTAR PSICOSOCIAL 

1.2.1 Fomentar la cultura participativa i la predisposició dels i les joves a adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques amb 
el seu entorn. 

I.3. POTENCIAR LA DIVERSITAT I CONTINUÏTAT DE L'OCI DEL MUNICIPI 
1.3.4   Implicar a la gent jove a les propostes d’oci i la seva implantació al municipi. 

I.4. FACILITAR LA CREACIÓ D’UN TEIXIT ASSOCIATIU PERMANENT I ESTABLE 
 1.4.1 Donar suport a les iniciatives organitzades pel col·lectiu jove i al moviment associatiu juvenil del municipi per tal d’establir 
vincle i reforçar el teixit juvenil. 
1.4.3 Reconèixer col·lectius de joves com a grups estables i facilitar-los eines i recursos equiparables a les entitats registrades al 
municipi. 
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1.17.  TROBADES JOVES  
  

DESCRIPCIÓ 
 

Per tal de realitzar projectes i activitats del i per al jovent, és molt 
important saber les seves opinions i inquietuds, així com quines propostes 
plantegen per fer front a les seves necessitats.  
Les Trobades Joves són l’espai, obert a tota la població jove del municipi, 
on 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.  
Després d’uns anys en els quals les Trobades han estat molt vinculades a 
la programació de l’Estiu Jove (i, més recentment, a l’organització del 
Carnestoltes Jove), ara volem aprofundir en aquest model, involucrant als 
joves en el seguiment del Pla Local de Joventut 2018-2021. 
En aquest període, com a valor afegit, reforçarem 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 número possible de perfils de joves destinataris. 

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

 Implicar activament als 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. 

 

 
 

 Trobada Carnestoltes. 
 Trobada Estiu Jove. 
 Trobada Pla Jove. 

 

     

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

  

Agents implicats Àrea de Joventut 
Col·lectius 

 

    
 

[Indicadors d’avaluació] 
57. Nombre de participants a les Trobades. 
58. Diversitat dels participants (sexe, edat i origen). 
59. Propostes i informació recollida a les Trobades. 
60. Valoració qualitativa tècnics. 

 

[Accions]  
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1.18.  COL·LECTIUS 

  

DESCRIPCIÓ 
 

Considerem que els programes, projectes i accions dissenyats i 
implementats per als i les joves només tenen sentit si donen resposta a als 
seus propis interessos, 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. 

En anteriors plans joves comptàvem amb el col·lectiu “Santfree Joves” com 
a “instrument executor” de les activitats de i per a joves proposades a les 
Trobades Joves. En el període 2018-2021 volem diversificar aquesta 
participació, donant suport a diversos col·lectius en torn a nuclis d’interès 
comuns. 

Com a part del suport a aquests col·lectius, es facilitaran eines i recursos 
que promoguin, paulatinament, la seva autonomia i independència. 

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 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. 

 

 
 

 Joves SantFree. 
 Joves Skate Park. 
 Platea Jove SantFree. 
 Exen 2.0. 
 Grup feminista SFB. 

 

     

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

  

Agents implicats Àrea de Joventut 
Col·lectius 

 

    

 

[Indicadors d’avaluació] 
61. Nombre d’activitats organitzades i coorganitzades pels col·lectius. 
62. Nombre de participants a les activitats. 
63. Avaluacions de les activitats (fitxa de col·laboradors). 
64. Valoració qualitativa tècnics. 

     

[Accions]  
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Destinataris [12-16]   [17-18]   [19-25]   [26-30]   
Agents implicats Àrea de Joventut 

Col·lectius o entitats  juvenils municipals 
Altres Àrees de l’Ajuntament 
Escola Municipal de Música 

 

    

 
[Indicadors d’avaluació] 

65. Nombre d’actes realitzats i usuaris totals. 
66. Nombre de joves implicats i evolució del Grup Motor. 
67. Diversitat del perfil jove del Grup Motor. 
68. Valoració qualitativa tècnics. 
69. Valoració d’agents externs. 
70. Valoració dels participants. 

 

1.19.  EL NOU NEXEJOVE 

DESCRIPCIÓ 
 

Està previst que aquest 2018 el NexeJove compti amb un canvi d’ubicació i 
ampliï considerablement les instal·lacions i serveis exclusius per al jovent del 
municipi. 
El projecte tècnic de la instal·lació es troba en fase de redacció, i preveu donar 
resposta a la necessitat de diferenciar dos espais en l’equipament. Per una 
banda el més proper al servei d’informació juvenil (informació juvenil,  espai 
per l’estudi i connexió a Internet). I per l’altre als serveis propis de Casal de 
Joves (amb capacitat de programació i activitats més àmplies i diverses) i 
disposar finalment d’un Punt de Trobada que pugui respondre a un nombre 
major de joves i amb una programació estable d’activitats. 
També hi ha la previsió d’espais insonoritzats per a bucs d’assaig. 
El 2020 farem coincidir el primer aniversari del nou NexeJove i els 10 anys 
del trasllat al Nexe – Espai de Cultura i  
Tots aquests canvis i actuacions tindran molt més sentit si ho fem amb els 
joves i per això una de les accions és la creació d’un grup motor del nou 
NexeJove.  

OBJECTIUS OPERATIUS  Incorporar el jovent en la presa de decisions de l’equipament del NexeJove també 
amb la finalitat d’implicar-los en la vida sociocultural del poble. 

 Generar una programació estable d’activitats al Nou NexeJove. 
 Fomentar la participació d’entitats o col·lectius juvenils en el nou NJ, també 

implicant-los en la definició de l’espai i la programació. 
 Potenciar la participació com a procés d’aprenentatge i eina de cohesió. 
 Planificar conjuntament una part de la despesa de l’Àrea de Joventut a través de 

pressupostos participatius. 

 

 
 

 Grup Motor  
 Actes al Nou NexeJove 
 Punt de trobada 
 Aniversaris del NexeJove 
 Bucs d’assaig 

[Accions]  
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11.  Recursos  

11.1. Recursos Humans 
 

Com ja hem explicat en apartats anteriors, des de l’Àrea de Joventut es treballa transversalment amb altres àrees de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  

Per aquesta raó, hem considerat adient identificar, a més a més del personal polític i tècnic vinculat directament a Joventut, aquelles altres persones i àrees amb 
les que es col·labora més regularment.  
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Pel que fa l’organització interna actualitzat als programes del nou Pla jove de l’Àrea de Joventut es 
representa en el següent organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha pogut incorporar a l’Àrea de Joventut a través d’una subvenció del Programa de Garantia Juvenil 
una jove per realitzar tasques administratives. Aquesta subvenció finalitza el maig de 2018. 

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 a més, periòdicament es convoquen reunions de coordinació de 
l’Àrea, amb la participació del personal tècnic i la Regidora. 

Finalment, i també amb caràcter periòdic, es convoquen les reunions conjuntes amb les àrees 
d’Ensenyament, Serveis Socials i Ocupació (JESSO), a fi de compartir projectes vinculats amb 
joventut i fer el seguiment de projectes transversals. 

PAULA (37,5 hores) 

Programa PIDCES 
InfoNex@ (Xarxa SantFree) 
Gestió econòmica de l’Àrea 

 
 

SERGIO (37,5 hores) 

Apoderament i emancipació 
Unexe’t (Xarxa SantFree) 

Gestió dels expedients 

TASQUES CONJUNTES 
 

Nexe - Espai de Cultura 
Taules tècniques (Xarxa SantFree) 

 
Programa NexeJove 

PIJ 
Brúixola 

Estiu Jove 
Setmana Jove 
Emociona’t 
CreArTec  

 
Som de SantFree 
Trobades Joves 

Col·lectius 
El nou NexeJove 
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PUNTS FORTS 

 Sent un municipi relativament petit i sent dues persones com a personal tècnic de l’Àrea de 
Joventut, suposa, en el nostre cas, una major facilitat en la coordinació entre els tècnics i una 
major facilitat en poder vincular els programes i projectes en el propi municipi. Per altra banda, 
respecte a la resta d’Àrees de l’Ajuntament, sent properes físicament i un nombre relativament 
petit de persones, facilita la comunicació amb la resta d’Àrees, tècnics i programes. 

 

DIFICULTATS 

 El fet de ser dues persones, com a contra, significa que les tasques que hem de desenvolupar 
són multidisciplinars i que hem d’assolir tasques que en d’altres municipis amb major nombre 
de tècnics treballant en una Àrea de Joventut, els permet una major especialització. Així doncs 
es fa necessari una flexibilitat i adaptació per tal de desenvolupar les diferents tasques, com 
poden ser: diagnosi, disseny, desenvolupament, dinamització i avaluació de projectes, tasques 
documentalistes, atenció als usuaris (informació i orientació), gestió de la qualitat dels serveis, 
gestió de les partides econòmiques, etc. Així doncs requereix major capacitats dels tècnics. 
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11.2. 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 Ajuntament9 Inicial Final % 

2018 10.082.964,67€ 31.500,00€  0,31 

2017 10.291.104,94€ 21.00,00€ 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 s’ha multiplicat pràcticament per 2, tant en termes absoluts com relatius (percentatge). 

 

  

                                                
9 Font: Cercador d’Informació i Documentació Oficials  (CIDO), Diputació de Barcelona. 
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11.3. Recursos Infraestructurals 
 

L’obertura del PIJ Nexe en el primer local de lloguer ubicat a la carretera de Vic va ser el 2003. 
I el febrer de 2010 es va inaugurar el centre cívic i cultural de Sant Fruitós, 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 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 (principalment) i altres 
àrees de l’ajuntament i entitats municipals. 

Plànol de la primera planta del Nexe – Espai de cultura.  
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En aquest espai s’hi inclou: 

- NexeJove: Punt d’Informació Juvenil 
- Servei Local d’Ocupació i Club de la Feina 
- Activitats de formació 
- Escola d’Adults 
- Servei a les entitats 
- Sales de reunions 
- Sala polivalent 
- Sales per ús esporàdic per a joves 

Espai propi del NexeJove 
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A més a més d’aquest espai, des de l’Àrea de Joventut es fa ús de: 

- El Pavelló municipal d’Esports 
- El Teatre Casal Cultural 
- Pista de futbol del costat del Camp municipal d’Esports 
- Pista de Vòlei sorra  
- Piscina municipal 
- Cobert de la màquina del Batre 
- Pista del Bosquet 
- Street Workout 

Està previst que aquest 2018 hi hagi un nou trasllat de l’espai exclusiu per a Joves, el que serà 
el nou NexeJove. El projecte actualment s’està acabant de definir i provisionalment tindrà el 
següent contingut: 
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La distribució dels espais inicialment previst és el següent: 

 

Principalment es defineixen dos espais amb serveis vinculats diferenciats i separats al mig pel tauler 
del personal tècnic de l’Àrea: 
 
Punt d’Informació Juvenil (122m2) 

PuntTic 
Sala d’estudis, tallers i formació 
Espai per a treballs i estudi 
Espai per a lectura o jocs de taula 

 
Casal de Joves (179m2) 
 Espai polivalent (oci) 
 Racó de la cuina 
 Espai de projecció i/o espai escènic 

Bucs d’assaigs 
Magatzem de Joventut 
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12. Temporalització  

PROGRAMA PROJECTE ACCIÓ 2018 2019 2020 2021 

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                 

GPS   
Tutories d’orientació                 
Fira de l’estudiant             

Centre Emocionalment 
Intel·ligent (CMI) 

Tallers Stop Bullying                 
Tallers Gestió de les emocions                 
Tallers i accions diversitat                 

Delegats i Delegades 
Accions amb delegats i Delegades                 
Repensem el pati de l’institut      * * * * * 

NexeJove 

PIJ 

Campanyes informatives                 
Habitatge                 
Emprenedoria                 
PuntTic                 
Espai per l’estudi                 

Brúixola 
Campanyes informatives d’estudis             
Assessoria d’orientació d’estudis                 
Reforç acadèmic              

Estiu Jove Actes Estiu Jove             
Setmana Jove Actes Setmana Jove             

Emociona’t 
Hàbits saludables, esport i reducció de riscos                 
Àngels de nit                 
Diversitat i gènere                 

CreArTec 
Art i cultura jove              
Tecnologia               

Xarxa 
SantFree 

Unexe’t 

Consell Municipal de Joventut (CMJ)                 
IdEntitats                 
Festes Identitàries pròpies  
(Carnestoltes i Calçotada)             

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

Accions intergeneracionals             

InfoNex@ 
Entrevistes digitals                 
Campanyes digitals               
Xarxes socials del NexeJove                 

Taules tècniques 
JESSO                 
Comarca                 

Apoderament i 
emancipació 

Club de la Feina Jove 
Informació, derivació i acompanyament                  
Work-it                 
Garantia Juvenil   * * * * * * * 

Tallers Ocupa’t 
Formació específica amb acreditació                 
Tallers de competències transversals                 
Tallers participatius                 

Som de 
SantFree 

 

Trobades joves   
Trobada de Carnestoltes             
Trobada de l’Estiu Jove             
Trobades Pla Jove             

Col·lectius 

Joves Sant Free                 
Joves Skate Park                
Platea Jove SantFree                 
Exen 2.0 * * * * * * * * 

Grup Feminista SFB * * * * * * * * 

El  nou NexeJove   

Grup motor                
Actes al nou NexeJove               
Punt de trobada               
Aniversaris del NexeJove           
Bucs d’assaig                
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13. Avaluació  

 

El sistema de seguiment i avaluació que plantegem seguidament 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. 

 

Avaluacions 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 quatre fitxes preestablertes (veure Annex 7):    

 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 col·laboradors. En aquelles accions dutes a terme conjuntament amb altres entitats, 
col·lectius o àrees de l’Ajuntament, es recaptarà la seva opinió mitjançant aquesta fitxa. 

 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. En aquest període, i gràcies a la recent creació de 
l’apartat del NexeJove a l’App de l’Ajuntament, procurarem, progressivament, sustituir totes 
les fitxes de participants en paper per qüestionaris en línia, reduïnt l’empremta ecològica 
generada. 

 Fitxa de formador/a o dinamitzador/a. En ocasions les accions es porten a terme 
mitjançant la contractació d’una persona externa. En alguns casos, si es considera que la 
informació aportada per aquesta persona pot ser rellevant per a l’Àrea, se li facilitarà una fitxa 
expecífica d’avaluació. 
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Avaluació continuada  

A partir de les fitxes omplertes i recollides per a cada acció, el personal tècnic de l’Àrea de Joventut 
realitzarà un seguiment permanent de tots els programes i presentaran les principals conclusions (recull 
de punts forts i propostes de millora) a les reunions político-tècniques de la Regidoria de Joventut. 

Pel què fa a les accions i/o programes mancomunats, l’avaluació es realitzarà en les taules 
tècniques comarcals, així com també en les reunions JESSO (si s’escau) i en les reunions de 
coordinació de regidors/es.  

Aquesta avaluació de seguiment ha de permetre anar adequant el Pla Local de Joventut a realitat 
socioeconòmica vigent.  

 

Avaluació anual  

S’elaboraran memòries anuals prenent, com a base informativa, els elements següents: 

 Les fitxes i resums de cada acció. 

 Conclusions de les reunions d’avaluació realitzades a partir dels informes dels programes. 

 Trobada Jove. Durant l’últim quatrimestre de cada any es convocarà una trobada amb joves 
del municipi, donant-los la possibilitat d’analitzar el desenvolupament del Pla fins aquell punt i 
plantejar propostes de millora per l’any següent. 

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. 

 

Avaluació final del Pla Jove  

Durant l’any 2021, i a partir de les diferents memòries anuals, serà possible desplegar una avaluació 
global del període total d’aplicació del pla. Complementàriament, i a fi d’assegurar un alt grau de 
representativitat de les conclusions, es portaran a terme processos de consulta i debat juvenil per 
a recollir valoracions del jovent i d’altres persones i entitats vinculades al desenvolupament del Pla 
Local de Joventut. 

L’objectiu últim d’aquesta avaluació final del Pla Jove serà mesurar l’evolució de la Realitat Juvenil 
i de les Polítiques de Joventut durant el termini de vigència del PLJ 2018-2021, i constituirà 
la base de la diagnosi per a la formulació dels objectius del següent període de programació.  
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14. Feedback amb els Joves  

Al més de febrer de 2018 es va realitzar un retorn amb el grup motor de joves (amb la participació de 
de 17 persones). Es van presentar les accions dissenyades i se’ls hi va demanar que les prioritzessin de 
l’1 al 4 (sent 1la priorització més baixa i 4 la més alta). Com a resultat, vam obtenir les valoracions 
mitjanes que apareixen a la següent taula. 

PROGRAMA PROJECTE ACCIÓ PRIORITZACIÓ 
JOVE 

PIDCES 

Catàleg de l’Annexe 
Activitats i dinamitzacions pròpies 3,88 
Gestió d’Activitats i dinamitzacions externes 3,81 
Recursos educadors/es 3,13 

Punt al Pati 
Campanyes informatives 3,63 
Dinamitzacions al pati 3,13 

GPS   
Tutories d’orientació 3,75 
Fira de l’estudiant 3,75 

Centre Emocionalment 
Intel·ligent (CMI) 

Tallers Stop Bullying 4,00 
Tallers Gestió de les emocions 3,63 
Tallers i accions diversitat 3,94 

Delegats i Delegades Accions amb delegats i Delegades 2,50 
Repensem el pati de l’institut 2,75 

NexeJove 

PIJ 

Campanyes informatives 3,25 
Habitatge 2,75 
Emprenedoria 2,75 
PuntTic 3,75 
Espai per l’estudi 3,94 

Brúixola 
Campanyes informatives d’estudis 3,69 
Assessoria d’orientació d’estudis 3,81 
Reforç acadèmic  3,88 

Estiu Jove Actes Estiu Jove 4,00 
Setmana Jove Actes Setmana Jove 3,94 

Emociona’t 
Hàbits saludables, esport i reducció de riscos 2,81 
Àngels de nit 3,81 
Diversitat i gènere 3,94 

CreArTec 
Art i cultura jove 2,88 
Tecnologia 2,31 

Xarxa SantFree 

Unexe’t 

Consell Municipal de Joventut (CMJ) 1,69 
IdEntitats 3,50 
Festes Identitàries pròpies  
(Carnestoltes i Calçotada) 3,69 

Altres Festes identitàries  
(Reis, FMH, Arròs, i FME) 3,94 

Accions intergeneracionals 3,19 

InfoNex@ 
Entrevistes digitals 3,44 
Campanyes digitals 3,19 
Xarxes socials del NexeJove 3,38 

Taules tècniques 
JESSO 3,31 
Comarca 3,31 

Apoderament i 
emancipació 

Club de la Feina Jove 
Informació, derivació i acompanyament  3,19 
Work-it 3,63 
Garantia Juvenil 3,63 

Tallers Ocupa’t 
Formació específica amb acreditació 3,25 
Tallers de competències transversals 2,94 
Tallers participatius 3,13 

Som de SantFree 
 

Trobades joves   
Trobada de Carnestoltes 3,44 
Trobada de l’Estiu Jove 3,88 
Trobades Pla Jove 3,63 

Col·lectius 

Joves Sant Free 3,31 
Joves Skate Park 2,81 
Platea Jove SantFree 2,69 
Exen 2.0 3,44 
Grup Feminista SFB 3,88 

El nou NexeJove  

Grup motor 4,00 
Actes al nou NexeJove 3,94 
Punt de trobada 3,81 
Aniversaris del NexeJove 3,38 
Bucs d’assaig 3,56 
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15. Presentació pública del PLJ  
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1. Annexes  

 

 

 

 

Annex 1: Entrevistes en profunditat 

SANT FRUITÓS DE BAGES 
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1. Introducció:  

Aquest document és un recull dels comentaris de les persones entrevistades durant l’elaboració del 
PLJ de Sant Fruitós de Bages. 
 
En total hi ha 8 entrevistats, dels quals 3 tenen menys de 20 anys, 2 entre 20 i 30 anys i 2 més de 30 
anys (un dels entrevistats no ha dit la seva edat). 
 
Les professions dels entrevistats van des de pedagogs que treballen al programa de garantia juvenil, 
estudiants de batxillerat i universitaris, educadors socials, gent del món de la comunicació i periodisme 
i personal hospitalari. 
 
Tots els entrevistats, 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. 
 
Al costat de cada pregunta es pot veure quantes persones han contestat a la pregunta en concret, ja 
que en algunes ocasions alguns entrevistats no sabien o no volien contestar. 
 
 

2. Resultats:  

 

Oci i cultura 

1. La gent jove pot sortir de festa al municipi? (6/8) 

En general, la majoria dels entrevistats coincideixen en què SFB és un municipi petit i es fa més vida als 
bars, però que per sortir de festa es necessita agafar cotxe i sortir del municipi. Comenten que per 
sortir de festa s’ha d’anar a Manresa o Barcelona.  

Per altra banda, un dels entrevistats opina que en general hi ha una manca d'oci, però que aquesta 
manca s'agreuja per a joves petits. Opina que tot i que el NexeJove i els esplais fomenten la implicació, 
no arriben a tots els sectors de joves.  

Un altre dels entrevistats segueix amb la mateixa lògica, diu: “Però falten llocs específics per a joves 
més petits de 18-20 anys, i que no sigui només bars, que es puguin fer activitats. Que no tot vagi dirigit 
a consumir alcohol” 

2. A on van de festa? (6/8) 

En general es comenta que els i les joves de SFB van de festa a Manresa, que està molt a prop i és on 
van la majoria dels i les joves, però també es va a Sabadell i Barcelona.  

Segons alguns dels entrevistats el lloc de festa canvia segons l’edat de la gent jove.  Els que tenen menys 
de 18 anys no tenen diners i solen quedar-se més pel poble i de tant en tant s’organitzen per anar a 
Manresa, o des d’allà agafar un bus cap a Sabadell. Alguns altres comenten que els majors de 18 anys 
solen anar a Manresa i que, en general, poca gent es queda a fer oci al poble. 

Un dels entrevistats diu que per sortir de festa s’ha d’agafar el cotxe i que falta un nit bus a Manresa. 
Un altre creu que s’hauria d’oferir una oferta pública d’oci a Sant Fruitós.  
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3. En quins espais, equipaments i espais públics es reuneix la gent jove. (6/8) 

El NexeJove és considerat un dels principals espais de trobada, on es realitzen activitats i els i les joves 
poden anar a fer aportacions i debatre, fa de nucli i les propostes que fa la gent jove s’acaben portant 
a la pràctica. Tot i això, alguns opinen que es veu més com una oficina, ja que és un lloc supervisat i 
tanca d’hora. Això fa dubtar de si realment la gent jove el sent com a seu.   

Apart del NexeJove, els joves també es reuneixen per la zona del bosquet, al pavelló, al camp de futbol,  
i a les barres de workout. Tot i això, els entrevistats destaquen una manca d’espais on es reuneix la 
gent jove, i alguns fan un seguit de recomanacions de llocs que falten en el municipi: un teatre, un casal 
de joves o un ateneu, o llocs de reunió que  permetin fer activitats gratuïtes, un local social que tanqui 
més tard. 

4. Quines iniciatives musicals i artístiques de la gent jove del poble coneixes? (6/8) 

Majoritàriament els entrevistats no coneixen gaires iniciatives musicals ni artístiques de la gent jove del 
poble a part de la Setmana Jove, Carnaval, festes populars, FM i que a l’estiu es fa teatre. No se sap de 
cap grup musical ni d’arts escèniques, només algun dj local que punxa per festes majors.  

Un entrevistat comenta que la setmana Jove del NexeJove fomenta molt la participació, però que està 
concentrada en una setmana a l’any, i proposa fer més accions durant tot l’any.  

5.  Creus que Sant Fruitós és una ciutat dormitori per a la gent jove? (proximitat 
amb Manresa) (6/8) 

En general hi ha un sentiment majoritari  de què SFB és una ciutat dormitori per a la gent jove.  

Alguns destaquen que la urbanització dispersa dificulta el sentiment de pertinença  i que hi ha altres 
municipis, com Santpedor, on hi ha molta vida cultural i juvenil. Destaquen la falta d’activitats per tal 
de reenganxar a la gent jove i crear un sentiment de poble i que no marxin a la mínima que tenen 
cotxe. 

Altres comenten que la gent ve a SFB per la tranquil·litat i que la vida la fan fora del municipi.  

Algun exposen que hi ha de tot, alguna gent jove sí que es queda i fa vida al municipi, mentre que 
d’altres, només tenir l’oportunitat, marxen i fan vida fora i només tornen a dormir.  
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Educació 

6. Com valores l’oferta educativa a Sant Fruitós? (6/8) 

Hi ha l’opinió que l’educació reglada fins a Batxillerat és bona, amb l’escola Paidos i l’Institut Gerbert 
d’Aurillac. En canvi, es considera que hi ha una manca de cicles formatius o de formació ocupacional. 
Per a aquest tipus de formació o per formacions superiors cal anar a Manresa.  

Es creu que l’oferta educativa i formativa a SFB és reduïda, tot i que es fan formacions per a la inserció 
o per facilitar l’accés a la reincorporació als estudis.  

També es comenta que els i les joves tenen assumit que per seguir estudiant han de marxar fora.  

7. Creus que a Sant Fruitós hi fan falta més Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior? 
(7/8) 

Per una banda, alguns dels entrevistats destaquen que falten Cicles Formatius a tots els municipis, i que 
especialment a SFB, on l’oferta és molt pobre. Un creu que s’hauria de promoure una FP dual del 
sector del metall, que és un perfil que es necessita a tot el Bages. Es creu que com més ampli fos el 
ventall d’oferta podria ajudar a portar més joves al municipi.  

Per altra banda, altres entrevistats destaquen que Manresa és molt a prop i que si s’obrissin nous cursos 
de formació FP no s’omplirien perquè no hi ha prou alumnes. Comenten que no cal doblar l’oferta 
d’FP amb cursos que ja s’imparteixen a Manresa, en tot cas consideren la implantació de cursos 
específics o que no s’ofereixin a la resta de la comarca.  

Bastants dels entrevistats mencionen la necessitat d’ajuts o beques de transport per a poder cursar FP 
a municipis propers, ja que no totes les famílies es poden permetre el cost del transport per a anar a 
cursar FP a altres llocs.    

*Fins ara no hi havia cap centre que ofereixi Cicle Formatius (els més propers eren a Manresa). Tanmateix, recentment s’ha aprovat 
la implantació, a partir del curs 2017-2018, del Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i Publicitat en el Sector Vitivinícola, que 
s’impartirà a l’INS Gerbert d’Aurillac en la modalitat de Formació Professional Dual. 

 

8. Coneixes algun recurs d’orientació acadèmica al poble? (8/8) 

El recurs que més mencionen els entrevistats és el del NexeJove, on es dóna orientació acadèmica i es 
facilita recerca a cursos formatius. També es destaca l’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, encara que hi ha l’opinió 
generalitzada de que no és suficient. Opinen que s’hauria de donar més orientació tant a ESO com a 
Batxillerat i també des del NexeJove.  

Un dels entrevistats també destaca el programa de Garantia Juvenil com a lloc on s’ofereix orientació 
formativa.  
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Els següents punts són propostes que han realitzat els diferents entrevistats.  

- Intentar arribar més a la gent jove, ja que són pocs els joves que fan per informar-se sobre el 
tema d’orientació acadèmica.   

- Utilitzar els punts d'informació als patis (PIDCES), encara que estiguin més relacionats amb 
l'oci, com a punts per a poder fer orientació acadèmica també. 

- Demanda que vinguin estudiants universitaris a explicar de què consta cada carrera, quines 
assignatures, etc. Perquè els i les joves puguin tenir la informació abans de matricular-se.  

- Necessitat d’augmentar les xerrades i l’orientació, faltaria un recurs que centralitzi informació 
i que pugui acompanyar i/o derivar joves cap als seus interessos. Creu que els tests que es 
passen a l'institut estan bé, però falta personalitzar-los. 

Només comentar que un dels entrevistats opina que l’orientació acadèmica a l’escola privada és millor 
i més personalitzada, que a la pública deixa més als alumnes “al seu aire”.  

Feina i atur 

9. La gent jove de Sant Fruitós pot treballar al municipi? (7/8) 

Consens generalitzat sobre la dificultat que té la gent jove per a treballar al municipi. Consideren que 
molts joves ni es plantegen treballar a SFB i que marxen directament a Manresa o Barcelona.  

La majoria de feines que poden trobar els i les joves al municipi són feines precàries o de baixa 
qualificació, tot i que també es comenta l’existència d’un teixit empresarial i del polígon que fan que a 
SFB hi hagi més feina en comparació a pobles més petits.  

Un dels entrevistats  destaca que al voltant del 70% de joves d’entre 16 i 30 anys no treballa al poble. 
També comenta que manquen programes o recursos com Garantia Juvenil per a gent sense estudis 
que busca treball.  

Un altre entrevistat comenta que caldria incentivar a les empreses del poble perquè prioritzin la 
contractació de joves del poble. Un també proposa utilitzar les aplicacions de mòbil per a la recerca 
de feina i recuperar la figura de l’aprenent. 

10. Perquè creus que hi ha un 50% d’atur entre els menors de 20 anys? (5/8) 

Poques opinions sobre el perquè hi ha un 50% d’atur entre els menors de 20 anys.  

El motiu més recurrent fa referència a la falta d’experiència, ja que en molts llocs de treball es requereix 
experiència i és difícil que una persona de menys de 20 anys en pugui tenir. 

Per altra banda, també es comenta que si un vol trobar feina en troba, però són feines precàries, com 
puguin d'ajudant de cuina, restaurants, neteja, cangur o classes de repàs.  
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11. Quins tipus de feines opta la gent jove? (precarietat). (5/8) 

En general les feines que opta la gent jove són feines precàries, amb sous baixos, molta flexibilitat i 
contractes temporals.  

Entre les feines que opten els joves al municipi, els entrevistats destaquen: mosso de magatzem, sector 
del metall, supermercats i centre comercial, a menjadors de les escoles, bars i restaurants, discoteques, 
a la residència, Megapark i Carrefour. 

Un dels entrevistats comenta que ni es planteja buscar feina a SFB quan acabi la carrera.  

12. Coneixes els recursos municipals d’orientació laboral i per a la recerca d’una feina? 
(7/8) 

L’assessorament del NexeJove i el Club de la Feina (NexeJove?) són els recursos més coneguts entre 
la gent entrevistada. Algun també destaca el servei d’ocupació municipal i el programa de garantia 
juvenil comarcal.  

En general es té coneixement que al NexeJove es realitzen cursos i assessorament, però cap dels 
entrevistats ha utilitzat els seus serveis.  

Un d’ells menciona com a recursos que coneix: Infojobs, linkedin, boca-orella, borsa de treball de la 
universitat.  A part, comenta que  qui treballa a Manresa considera que treballa a casa (entenent casa 
com el poble). 

També es comenta que a la gent li costa anar als recursos disponibles, un opina un que només ho fa la 
gent molt necessitada, però en general a la gent jove li fa mandra, sobretot si viuen amb els pares.  

Habitatge 

13. La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies? (6/8) 

Opinió generalitzada que emancipar-se no és fàcil a SFB. Els entrevistats destaquen que emancipar-se 
al poble és molt car. De fet, comenten que els pisos estan més cars que a Manresa, i que encara que 
hi ha ajudes de la Generalitat, no hi ha pisos de protecció oficial des de fa molts anys.  

Es fa una diferència segons la zona del poble, on al centre un pis pot costar entre 400 i 550 euros, 
mentre que als afores costa al voltant de 300 euros.  

Alguns dels entrevistats declaren que els agradaria emancipar-se, però fins que no surtin pisos nous o 
en rehabilitin de vells no és possible i que l’altra opció és mirar a pobles del voltant.  

Es comenta que la gent jove que s’emancipa és perquè coneix a algú que té un pis o una casa de la 
família.  

Un altre dels entrevistats opina que això depèn de la zona, que hi ha pisos que estaven buits fa anys i 
que ara hi viu gent jove.  

 

14. La gent jove del poble ha de marxar del poble per trobar habitatges assequibles? (5/8) 
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Alguns opinen que a altres pobles del voltant com Artés, i també a Manresa, els habitatges són més 
assequibles que a SFB.   

Un dels entrevistats diu que molta gent que s’emancipa marxa de St. Fruitós, però que a la gent li 
agradaria poder quedar-s’hi. En la mateixa línia, un altre diu que li agradaria viure a SFB però que 
dependrà de la feina, que l’habitatge està molt malament i que a Manresa hi ha més opcions.  

Per altra banda, un comenta que si una persona jove no treballa o no té un sou decent és difícil trobar 
pis, que per 350 euros es troben pisos que estan molt malament i que 350 euros per un jove són molts 
diners. Una de les opcions que es comenten per l’emancipació és compartir pis o anar amb la parella. 

15. Quines fórmules busca la gent jove per poder emancipar-se de les seves famílies? 
(compartir pis/casa, cases de familiars, etc.) (4/8) 

La primera opció comentada és la de compartir pis, o esperar-se a poder anar viure sol o amb la parella. 
També es considera important tenir una nòmina per tal de poder emancipar-se.  

Igualtat i diversitat 

16. Les relacions entre nois i noies son respectuoses? (8/8) 

La majoria dels entrevistats opinen que no sempre són respectuoses les relacions entre nois i noies. 
Uns destaquen que es veuen relacions de desigualtat i irrespectuoses entre parelles (algú comenta 
específicament relacions de parella entre la població estrangera). També es comenta que les xarxes 
socials han afavorit a l’existència d’un major control entre les parelles, com també l’existència de bullying 
i les relacions abusives.  

Dos dels entrevistats expliquen que coneixen i que han viscut alguna situació de violència o assetjament. 

Per altra banda, dos dels altres entrevistats consideren que “El masclisme està molt estès i normalitzat 
i que les noies ho han de tenir clar per no ser atropellades”.  Un expressa la necessitat d’ensenyar a la 
gent jove eines per a defensar-se,  i no tant de sobreprotecció. Considera que, al mateix temps, s’han 
de donar eines als professors perquè puguin ajudar als alumnes abusats i puguin fer entendre als 
assetjadors que allò que fan no està bé.  

17. Creus que les actituds masclistes estan esteses entre la gent jove? (7/8) 

En general, els entrevistats opinen que les actituds masclistes estan normalitzes i esteses entre la gent 
jove, també entre les noies. Un fins i tot comenta que “S'ha normalitzat el fet que un noi foti mà a una 
noia i que ella s'hagi de deixar” 

Un dels entrevistats considera que aquest tipus d’actituds es dóna especialment dins el col·lectiu de 
nouvinguts a la comarca.  

Un altre descriu que molta gent, a l’hora de buscar assessorament en aquest tema, se senten més 
segurs anant als serveis d’orientació a la dona a Manresa, més que anar al servei d’assessorament del 
poble.  

Per altra banda, dos dels entrevistats destaquen que avui en dia es realitzen xerrades sobre masclisme 
i feminisme, però consideren que s’haurien de fer més, ja des de 1r d’ESO o de més petits. Creuen 
que és necessari conscienciar sobre la llibertat i es considera que hi ha poc tacte a l'hora de tractar 
fórmules de treballar masculinitats alternatives. 
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18. Has detectat situacions de violència entre adolescents. (3/8) 

Els pocs entrevistats que han contestat a la pregunta diuen que no han detectat escenes de violència 
explícita, sinó més bé una violència simbòlica, com pugui ser un llenguatge agressiu general. Un comenta 
que situacions més de violència es veuen a llocs com discoteques, on està molt normalitzat i on la gent 
no reacciona davant aquestes situacions.  

Un dels entrevistats diu que no ha detectat situacions de violència al seu voltant, però sap que moltes 
noies ho passen malament, tot i que elles ho troben normal.  

Per l’altra banda, un altre comenta que la seva preocupació és la violència exercida des del poder cap 
a la gent jove, ja sigui des de la policia o des del professorat. Considera que es hi ha un abús de 
l’autoritat i els i les joves sempre tenen les de perdre.  

19. En els grups de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? O joves s’agrupen segons 
els seus llocs d’origen. (6/8) 

Diversitat d’opinions sobre la cohesió de la gent jove amb diferents orígens.  

Dos dels entrevistats consideren que la convivència és bona i que es viu en normalitat, que en general 
hi ha respecte a la diversitat. Un opina que ara hi ha més cohesió que anys anteriors, tot i que els 
atemptats han generat una mica més de por, però considera que, pel que fa els i les joves, no hi ha 
exclusió.  

Altres dos tenen una postura més neutra, consideren que no hi ha cohesió però que tampoc no hi ha 
conflicte. Comenten que no hi ha molta quantitat de gent amb diferent origen i que s’intenta treballar 
la convivència des de petits, però que no hi ha gaire relació ni presència.  

Per altra banda, els altres dos entrevistats comenten  que sí que hi ha una separació profunda i que cal 
fer molta feina. Un creu que una part dels joves sí que han patit actituds xenòfobes i que com a mesura 
d’autoprotecció s’acaben separant. I l’altra que la gent d’origen estranger té més dificultats a l’hora 
d’accedir al mercat laboral per la falta de xarxa i vincles.  
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Esports i hàbits saludables 

20. Hi ha oferta d’esport federat (clubs esportius) al municipi? (8/8) 

Les principals ofertes esportives al municipi són els clubs de futbol i, sobretot, de bàsquet. Altres 
esports més minoritaris, com el vòlei, queden desplaçats.  

Tanmateix, un dels entrevistats comenta que l’oferta en general del municipi es tracta de clubs inclusius 
on tothom pot jugar independentment del seu nivell.  

També es destaca que actualment l’esport es fomenta més que abans. Encara que per a alguns 
entrevistats caldria promoure’l més, sobretot altres esports, com ara caminades populars (no només 
per festa major), ciclisme, senderisme, hoquei, vòlei, conjuntament amb els valors de salut, de 
convivència, d'aprenentatge, treball en equip, etc. 

Per altra banda, un dels entrevistats comenta que existeix una forta desigualtat entre nens i nenes. 
Opina que, en general, a mesura que es fan grans, els nens continuen amb l’esport, però les nenes el 
van deixant. L’entrevistat culpa d’aquest fet als pares que no incentiven prou a les nenes a fer esport, 
perquè no el veuen com una activitat per promoure valors i hàbits saludables, si no més com un tema 
cultural de “fer alguna cosa”.  

21. Hi ha espais suficients per a la pràctica esportiva lliure? (workout/Kalistènia, pistes 
esportives a l’aire lliure, skatepark, etc.) En quin estat es troben? (5/8) 

En general, els entrevistats destaquen els circuits per sortir a córrer i fer bici,  el workout, una pista 
multiesportiva a l’aire lliure al costat del camp de futbol, pista de vòlei platja... com també les màquines 
de musculació que s’han posat al bosc, encara que ha esdevingut només un espai per a nois. A part de 
la pista esportiva de lliure accés que hi ha a la urbanització de Brucardes.  

Un comenta l’existència d’instal·lacions tancades com els 2 gimnasos. Un altre que la pista de futbol 
sala està en males condicions i que no veu la necessitat de fer més skateparks perquè no hi ha massa 
afició. 

22. Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a Sant Fruitós? 
(7/8) 

Es considera que hi ha consum de drogues, però no a nivells d’addiccions. En general, es creu que el 
consum de drogues a SFB és inferior que a altres pobles de la comarca. El principal consum de drogues 
al municipi és d’alcohol, tabac i marihuana. També hi ha consum d’altres substàncies com cocaïna i 
pastilles, tot i no ser tan manifest, ni està tan estès. Un dels entrevistats comenta que el consum està 
molt concentrat  per zones, encara que no especifica quines.  

Els entrevistats declaren que a 1r d’ESO els i les joves ja consumeixen alcohol i tabac. Alguns comenten 
que el consum d’alcohol i tabac no es veu com una droga, que està molt normalitzat i que a molts bars 
venen alcohol a menors. Es considera un problema perquè cada cop comencen de més joves, destacant 
com a problema l’increment del consum de la marihuana entre la població jove en els darrers anys. 

També es destaca que el consum es produeix més en la franja entre els 14 i 20 anys, que després 
comença a disminuir, i que part del problema ve per part dels pares i professors que no presten prou 
atenció. 

Tot i que ja es realitzen xerrades i alguns dels entrevistats consideren que els i les joves ja tenen la 
informació, es  creu necessari fer més sensibilització i de més petits (també d’alcohol i tabac). Un opina 
que aquestes s’hauria d’estendre als pares, ja que són els principals "influencers" dels seus fills. Un altre 
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considera que no només s’han de realitzar xerrades informatives sobre drogues que no tenen cap 
efecte en la prevenció, sinó treballar més a escala transversal- “L'educació emocional, les habilitats 
socials, promocionar activitats, fomentar activitats, promoure eines per als joves en altres àmbits, que 
trobin aspiracions”-. 

Els entrevistats també comenten que un dels principals problemes és el tràfic. Alguns consideren que 
hi ha força controls policials, mentre d’altres que la policia fa la vista llarga. Això també passa amb 
alguns professors que saben del tràfic al pati de l’institut però no fan res.  

Un dels entrevistats comenta que a ella l’hi preocupa més el tema de l’ús i l'addicció a les pantalles i les 
noves tecnologies que el tema de les drogues. 

23. Creus que la gent jove de Sant Fruitós te conductes de risc en les relacions sexuals? 

La majoria d’entrevistats considera que hi ha conductes de risc, que molts joves no tenen relacions 
sexuals segures. Un entrevistat apunta que les noies tenen més noció de la necessitat de protegir-se, 
però acaben passant també, encara que no creu que sigui generalitzable a tothom. 

Un dels entrevistats,  tot i que creu que la gent jove canvia cada dos dies de parella i que es comença 
molt d’hora, no percep conductes de risc. 

En general es comenta el recurs de la Nit dels Àngels  per fomentar hàbits saludables on es regalen 
preservatius i es donen fulletons informatius. També és comenta que es fa sensibilització als centres 
educatius des del Consell Comarcal.  Un dels entrevistats destaca que es fan xerrades a 4rt d’ESO, 
però que s’hauria de començar de més petits, comenta que a “6è de primària ja van revolucionats”  

Un altre opina que també han augmentat els complexos estètics. Entre la gent jove està molt estès el 
que diran i els likes i followers són un perill. Creu que els “influencers” haurien de reflexionar més sobre 
el poder que exerceixen sobre els joves i que s’haurien de fomentar més pàgines com  adolescent.cat. 

 

Participació i cohesió. 

24. La gent jove de Sant Fruitós te espais per implicar-se amb els projectes que els 
interessa? (8/8) 

El principal espai  comentat és el NexeJove, com a punt de trobada juvenil, encara que té limitacions 
com horaris i sol estar més freqüentat pels més joves. 

Un dels entrevistats comenta que hi ha espais on els joves poden coordinar-se i organitzar activitats, 
però no especifica quins, encara que diu que han anat en augment el darrer any.  

Altres espais són el pavelló al bosquet o el carrer, però sobretot es destaca una manca d’espais per a 
joves.  

Per altra banda, mentre que un entrevistat diu que “Cal buscar reclams que puguin interessar com el 
carnet jove, concursos, concerts... i sobretot adaptar-ho a xarxes socials, ja que ells es relacionen així 
i cal fer servir el seu llenguatge.” Un altre entrevistat comenta “Els joves ens hem d’espavilar, no hem 
d'esperar que ens ho donin tot fet... Som uns mandrosos…” 
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25. La gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del poble? (6/8) 

Hi ha el sentiment que costa que els i les joves s’impliquin amb les dinàmiques culturals i socials del 
poble.  

Un dels problemes que destaquen dos dels entrevistats és que els joves tenen els seus canals de 
participació, com les xarxes socials, i s’impliquen a través de mòbils i ordinadors. Un opina que l’època 
actual és molt individualista i les famílies no saben què fer per motivar-los a fer altres coses.  

Per altra banda, altres creuen necessari promoure i organitzar més activitats diferents, buscar formes 
alternatives per implicar els joves a la cultura. Un opina que als joves els hi costa organitzar coses però 
se sumen a les coses que s’organitzen, com diables, gegants o batucada. 

Els entrevistats exposen un recull d’activitats que funcionen, com són: gimcana marrana dins de FM, 
corretaskes, carnaval, festa major i altres festes populars -400 joves implicats al poble entre els 16 i els 
30-. Com també es comenta el grup de joves que va integrar l’AVV i que estan participant molt.  

Un dels entrevistats recomana fomentar la participació i la implicació des de la infància perquè després 
és més fàcil que s’impliquin en temes i activitats del poble. Un altre, comenta que també fan falta més 
activitats per a gent jove major de 18 anys, i potser no fer tantes coses, però més ben fetes.  

26. Creus que la gent jove te sentiment de pertinença amb el poble? (8/8) 

En general, la majoria dels entrevistats considera que no hi ha un sentiment molt gran de pertinença al 
poble.  

Alguns comenten que alguns joves sí que tenen el sentiment, però que costa donar una idea general 
de pertinença a SFB. Altres comenten que aquest sentiment es perd un cop els i les joves marxen del 
poble.  

Un dels entrevistats opina que el govern d’ara ha fet molt per generar aquest sentiment, també entre 
la gent jove. Creu que l’esport i formar part d’una entitat incrementa el sentiment de pertinença.  

Un altre considera que s’ha de fer xarxa entre la gent jove i les seves necessites per tal de crear vincles 
amb el poble. Opina que els i les joves estan molt aïllats i no saben cap a on van.  
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Annex 2: Resultats qüestionari jove  

 

 
 

30 de novembre 
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6. Introducció 

El Pla Local de Joventut o Pla Jove, 2018-2021, de Sant Fruitós de Bages és un document estratègic que 
ha de definir les polítiques municipals de joventut dels propers anys.  

El Pla Jove té la missió principal de garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove de Sant Fruitós 
de 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 personal i col·lectiu. El Pla Jove impulsarà tot un 
seguit d’actuacions, programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove de Sant Fruitós.  

El qüestionari s’emmarca dins la fase 2b del procés d’elaboració del PLJ.  
Després de la Fase 2a Diagnosi – plantejament, on es va fer una fotografia inicial (a través de dades 
demogràfiques i socioeconòmiques i d’una diagnosi qualitativa a través de l’anàlisi documental, el 
sociograma, entrevistes exploratòries i grup Delphi), la qual es va concretar amb una priorització que 
com a resultat va donar els següents dos eixos: 
Eix 1: Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial 
Eix 2: Diversitat i inclusió en la transició escola-treball 
 
I és en la fase actual, 2b Diagnosi – Anàlisi, on s’aprofundeix en els dos eixos, per una banda, l’Anàlisi 
de la Realitat Juvenil (ARJ) a través del qüestionari, les entrevistes en profunditat i l’anàlisi Instagram. I 
per altra banda, les polítiques de Joventut (APJ) a través dels dos grups DAFO: Grup de treball 1 de 
tècnics i professionals i el Grup de treball 2: grup motor de joves d’entitats, col·lectius i joves no 
organitzats. 
 
El qüestionari realitzat té com a objectiu aprofundir com perceben la realitat del municipi els i les joves 
de Sant Fruitós. Concretament l’objectiu del qüestionari és analitzar la situació dels joves a Sant Fruitós 
alhora que es fa un recull de les seves necessitats, interessos i opinions.  
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7. Metodologia  

 

La metodologia utilitzada pel recull de dades ha estat a través d’un qüestionari via online. El qüestionari 
té una durada aproximada de 10 minuts i es divideix en sis blocs diferents:  

1. Dades Personals 
2. Educació 
3. Treball  
4. Habitatge 
5. Oci i temps lliure 
6. Participació i cohesió.  

 

L’univers de l’estudi són els i les joves de SFB entre 12 i 30 anys. En total s’ha aconseguit una mostra 
de 68 enquestats, que representa un 5% de tots els joves de Sant Fruitós.  

Tanmateix, no es tracta d’una mostra aleatòria, per tant no és extrapolable al conjunt de la població 
de joves, però es considera que els resultats sí reflecteixen la realitat i les percepcions d’una bona part 
dels i les joves de Sant Fruitós. 

Els resultats del qüestionari han de servir, conjuntament amb els tallers, teatre fòrum i concurs 
d’Instagram, per elaborar la diagnosi final dins els dos eixos extrets de la fase 2a diagnosi-plantejament.  
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8. Resultats 

 

1. Dades personals 

 

En aquest apartat es recullen algunes de les principals variables sociodemogràfiques del jovent 
enquestat. 

De la mostra obtinguda, un 53.7% són noies i un 46.3% nois. L'edat mitjana dels enquestats se situa al 
voltant dels 16 anys. Es tracta d'una mostra amb un perfil de participants molt joves, tal com es veu en 
el gràfic 1.2. La meitat dels joves se situen entre la franja d'edat d'11 i 15 anys, altrament els i les joves 
majors de 20 anys només representen el 12,7%. 

 

                       1.1. Sexe.      1.2. Edat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La majoria de la gent jove enquestada, un 80,3%, estan estudiant actualment, mentre que, només un 
10,6% treballa. Un minoritari 3% declara que està en procés de buscar treball. Aquestes dades 
concorden amb el fet que la mostra estigui composta majoritàriament per joves de menys de 16 anys. 

 

 

La mitjana d’edat dels enquestats és de 16,3 anys 
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1.3.Situació actual dels enquestats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meitat de les llars estan compostes per 4 membres. Les llars amb dues persones són les 
menys comuns amb un 9,4%. Per altra banda, s'observa com una gran majoria de la gent jove viuen amb 
algun familiar, sent l'opció més comuna conviure amb el pare i la mare. Tanmateix, hi ha un 18,2% dels 
i les joves que només viu amb un dels dos progenitors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80,3%

10,6%
6,1% 3,0%

Estudiant Treballant Estudiant i
treballant

Buscant feina

1.4. Número de persones que viuen a la llar. 

Mitjana de persones de la llar 3,7 

Un 95% viu amb algun familiar, 3% 
amb parella i un 2% amb amics 
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Un terç dels i les joves ha nascut a Sant Fruitós del Bages, mentre que un 46,3% ha nascut a la resta 
de la comarca de Bages. Només un 4,5% tenen com a lloc d’origen la resta d’Espanya i cap dels 
enquestats ha nascut a un país estranger.  

La procedència dels pares presenta canvis destacables en relació amb la procedència dels fills. La 
majoria, quasi arribant al 40%, tant per pares com per mares, han nascut també a la comarca del Bages, 
però s’observa una disminució significativa del percentatge de pares i mares nascuts a Sant Fruitós, sent 
només un 14,5% dels pares i un 6,3% de les mares. Entre els pares es constata un augment de la 
procedència de la resta d’Espanya (el 14,8% dels pares i 19% de les mares) i de la resta de països (el 
9,7% dels pares i 7,9% de les mares). 

1.6.Lloc d’origen. 

 

 

Entre els problemes que més afecten o preocupen a la gent jove destaca, amb un 51,1%, “poder 
estudiar allò que volen”, seguit de “la meva salut” amb un 31,8%, i “l’atur i les dificultats de trobar 
feina” amb un 25,8%. “El transport públic” i “l’assetjament  escolar“ són els dos temes que menys 
preocupen a la gent jove amb menys d’un 10% de les respostes.  

 

  

32,8%

14,5%

6,3%

46,3%

38,7% 39,7%

16,4%

22,6%

27,0%

4,5%

14,5%
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1.7. Principals problemes que preocupen als joves. 

 

 

 

  

2. Educació 

 

Aquest apartat recull informació sobre el nivell d’estudis dels i les joves i sobre els principals 
recursos relacionats amb l’àmbit educatiu que necessiten.  

 

 

 

 

 

 

 

Diversitat d’opinions en relació a la informació que disposen els i les joves sobre les diverses opcions 
acadèmiques. Mentre que un 39,4% considera que disposa de la suficient informació, hi ha un 31,8% 
que afirma el contrari, creu que no disposa de suficient informació. El 28% restant no ho té clar.  

 

  

6,10%

9,10%

12,10%

12,10%

12,10%

18,20%

19,70%

22,70%

25,80%

31,80%

51,10%

El transport públic

Assetjament escolar/ Bullying

Trobar un habitatge per emancipar-me

Què fer en el meu temps lliure

La violència de gènere

El medi ambient

Les condicions de treball dolentes (sous baixos, temporalitat...)

L’economia de la meva família

L’atur i les dificultats per trobar feina

La meva salut

Poder estudiar allò que vull

Més d’un 75% dels i les joves enquestats es 
troba estudiant ESO o Batxillerat. 
 
Màster o doctorat és el principal objectiu que 
agradaria assolir als joves amb un 31,5% de les 
respostes, seguit de Batxillerat amb un 20,4% 
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2.2. Informació sobre les diverses opcions acadèmiques que existeixen. 

 

 

En general, allò que consideren els i les joves que podria fer l’Ajuntament per tal de facilitar la millora 
del rendiment acadèmic es pot dividir amb els següents 4 eixos:  

1. Proporcionar més informació als i les joves, aquesta es pot donar en forma de xerrades, de 
fires específiques, etc. 

2. Proporcionar més espais d’estudis, sigui aules o al NexeJove. 
3. Més oferta acadèmica. 
4. Més ajuts econòmics per a estudiar,  així com ajuts per a classes de repàs o per a transport.  

 

Dels recursos que la gent jove creu que podrien necessitar ara o en un futur destaquen “Aprendre a 
organitzar millor el temps” amb un 38,5%, “Beques per a fer estudis complementaris” amb un 35,4%, 
seguit de “Classes d’anglès o d’altres llengües”.   

2.4. Recursos que poden necessitar els joves. 

 

 

 

 

 

 

 

39,4%

31,8%

28,8%

Suficient informació Falta d'informació No ho sap

“que hi hagi més sales per a estudiar 
a qui al Nexe” 

“Més varietat de 
mòduls a l’institut” 

 

“Fer xerrades explicant 
els diferents graus 
acadèmics i  què 

suposen” 

7,7%

12,3%

18,5%

27,7%

27,7%

30,8%

30,8%

35,4%

38,5%

Aprendre a utilitzar l’ordinador i internet

Reforç escolar per resoldre dubtes i treballar el que fas a …

Un espai per fer deures i estudiar individualment

Un espai per fer deures i treballs en grup

Aprendre tècniques per estudiar millor

Beca de transport o per material escolar

Classes d’anglès o d’altres llengües estrangeres

Beques per fer estudis complementaris

Aprendre a organitzar-te millor el temps
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1. Treball  

Aquest apartat fa referència a la percepció dels i les joves vers l'àmbit laboral. 

Una gran majoria dels i les joves, un 76,6%, afirma que sap a què vol dedicar-se en un futur. Tanmateix, 
només un 20,9% considera que a Sant Fruitós poden trobar feina d'allò que els agradaria, mentre que,  
una majoria (43,3%) creu que això no és possible. 
  
En el cas que fos possible trobar una feina que els agradés a Sant Fruitós, a un 69,2% els hi agradaria 
quedar-se a treballar al municipi, i només una minoria (9,2%) afirma que no es quedarien encara que 
trobessin una feina que els hi agradés. Entre aquests últims, comentar que la principal raó és que tenen 
la idea d'anar a treballar a l'estranger, anar a viure a una ciutat gran o a una zona més rural. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, la meitat de la gent jove considera que les condicions laborals que pot trobar a SFB són  
normals (ni bones, ni precàries), la resta es divideix en: la meitat que opinen que són precàries (25%) i 
els que consideren que són bones (22,9%).  

3.1. Saps a què vols dedicar-te 
professionalment? 

3.4. Creus que és fàcil per a la gent 
jove trobar feina a SFB? 

3.3.Si poguessis trobar una feina que 
t’agradaria, et quedaries a treballar a 
SFB? 

76,6% 

9,2% 

22,4% 

21,5% 

69,2% 
27,3% 

48,5% 

24,2% 

3.2. A SFB pots trobar feina d’allò 
que t’agradaria? 

43,3% 

35,8% 

20,9% 
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3.5. Condicions laborals de les feines que es poden trobar a SFB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Referent als recursos municipals d’orientació laboral existents, l’assessorament al NexeJove és el més 
conegut amb un 75% dels i les joves que el mencionen, seguit de lluny dels Tallers Ocupa’t amb un 
21,7%.  Un 11.7% dels enquestats no coneix cap dels recursos municipals.  

 

1.6 Recursos municipals d’orientació laboral que els joves coneixen. 

 

El principal recurs demandat pel jovent de cara a trobar feina és precisament “Orientació sobre com 
buscar feina” amb un 65.1%, seguit de “L’assessorament per a crear una empresa” amb un 1/3 dels 
joves.  
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3.7.Recursos que els joves podrien necessitar de cara a trobar feina. 

 

 

4.  Habitatge  

El bloc d’habitatge recull les preferències del lloc per viure dels i les joves i els principals recursos 
relacionats amb l’habitatge en què podrien estar interessats.  

Una majoria de la gent jove afirma que li agradaria viure a Sant Fruitós en un futur (43,1%). Per altra 
banda, un 33,8% voldrien anar a viure fora, i la resta, un mica menys d’una quarta part dels i les joves, 
encara no ho té decidit.   

4.1. On volen viure els joves en un futur. 

 

Referent a la facilitat o dificultat per adquirir un habitatge a Sant Fruitós per emancipar-se, gairebé un 
70% dels joves creu que no és ni fàcil ni difícil. Només un 17,3% ho considera difícil.  
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15,9%

17,5%

27,0%

27,0%

28,6%

33,3%

65,1%

Espai de coworking.

Borses de treball que tinguin ofertes de feina

Assessorament sobre  feina a l’estranger

Assessorament jurídic  laboral

Cursos de formació complementària

Cursos d’idiomes estrangers

Assessorament per crear una empresa

Orientació sobre com buscar feina

43,1% 

33,8% 

21,1% 
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4.2. Dificultat per trobar un habitatge per emancipar-se a Sant Fruitós. 
 

 

El principal recurs demandat per la gent jove de cara a poder emancipar-se és “L’assessorament 
jurídic sobre contractes de lloguer o compra d’habitatge” amb un 56,1% de les mencions. Com a 
segon recurs més citat es troba “Assessorament i orientació sobre com buscar pis” amb un 43,9%. 
“Pisos de lloguer social” i “Pisos de protecció social” són les opcions amb menys respostes. 

 

4.3.Recursos que els joves poden necessitar de cara a emancipar-se 

 

 

5. Oci i temps lliure 

En aquest apartat es recull la informació referent a les activitats que realitza la gent jove i la seva 
percepció sobre l’oferta d’oci que hi ha a Sant Fruitós. 

Les activitats més citades pels jovent són les activitats esportives en el seu conjunt (futbol, bàsquet...), 
amb un 33% de les mencions, seguides de quedar amb els amics amb un 20%, i les activitats relacionades 
amb veure la televisió i jugar a videojocs amb un 14% de les respostes.  
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Borsa d’anuncis de pisos de lloguer o per compartir pis

Assessorament i orientació sobre com buscar pis

Assessorament jurídic sobre contractes de lloguer o compra 
d’habitatge
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5.1. Activitats que els joves realitzen en el temps lliure. 

 

*En color vermell: les activitats englobades dins a les activitats esportives. 

 

La meitat dels i les joves (52,2%) afirma que queda amb els amics un cop al dia, i un 39,1% diu que ho 
fa 1 o 2 cops a la setmana, per tant hi ha més d’un 90% dels i les joves que almenys queden amb els 
amics un cop a la setmana, convertint-se amb l’activitat més estesa entre els i les joves de Sant 
Fruitós.  

La següent activitat més realitzada és la pràctica d’esport, on més de la meitat dels i les joves en practica, 
ja sigui individualment (69%) o en grup (51,8%), un mínim d’un cop a la setmana.  

Les activitats que es realitzen més “Una o dos vegades al mes” són “Anar al cinema” amb un 50,0%, 
seguit de “Sortir de festa” amb un 44,2% dels i les joves.  

Destaca que gairebé un 50% de la gent jove no realitza cap activitat artística mai o quasi mai, i que un 
44,4% tampoc realitza mai o quasi mai cap tasca de voluntariat o cooperació.  
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5.2. Freqüència que realitzen les  diferents activitat de lleure 

 

 

Sant Fruitós, amb un 81,3%, és el lloc més comú per quedar per a una gran majoria dels i les joves, ja 
sigui a una plaça, al bar o algun altre indret, com el pavelló o el camp de futbol. Per altra banda, un 
29,7% queden a casa d’algun amic. Manresa es perfila com el lloc on van els i les joves que comenten 
que queden fora de Sant Fruitós. El NexeJove és el lloc de trobada per a un 23,4% de la gent jove. 

 
5.3. Lloc de quedada dels joves. 

 

 
En general, no hi ha una posició clara sobre si a Sant Fruitós hi ha prou oferta d’oci per a la gent jove. 
Però sí que una gran majoria (69%) està d’acord en què des de l’Ajuntament s’haurien de promoure 
més activitats per a joves.   
 
 
 

4,7%

5,4%

7,5%

7,8%

14,8%

16,1%

18,9%

36,2%

52,2%

6,9%

7,0%

5,4%

17,0%

19,6%

9,3%

35,7%

18,9%

32,8%

39,1%

27,6%

11,4%

44,2%

50,0%

15,1%

29,4%

13,0%

12,5%

28,3%

13,8%

6,5%

37,9%

70,5%

18,6%

28,6%

11,3%

19,6%

18,5%

1,8%

18,9%

3,4%

2,2%

27,6%

18,2%

25,6%

10,7%

49,1%

23,5%

44,4%

33,9%

15,1%

13,8%

Anar al teatre, a un concert o a altres espectacles

Viatjar

Sortir de festa (discoteques, pubs...)

Anar al cinema

Fer alguna activitat artística (música, teatre, dansa...)

Jocs de taula o jocs de rol

Fer tasques de voluntariat o cooperació

Practicar esport grup

Activitats a l’aire lliure (sortir d’excursió, ...)

Practicar esport individual

Quedar amb els amics

Diàriament 1  o 2 cop setmana 1  o 2 c cop al mes 2 o 3 cops a l’any Mai  o quasi mai

23,4%

23,4%

29,7%

39,1%

42,2%

Al Nexe

En algun altre lloc fora de Sant Fruitós

A casa d’algú

En algun altre lloc de Sant Fruitós

Al carrer o en alguna plaça de Sant Fruitós
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També hi ha un consens majoritari en què la gent jove prefereix sortir de festa fora de Sant Fruitós, 
però que si augmentés l’oferta d’oci la gent sortiria més pel poble.  
 
El grau més gran d’opinions desfavorables correspon a l’afirmació que a Sant Fruitós hi ha prou 
recursos perquè la gent jove pugui desenvolupar les seves iniciatives musicals i artístiques.  
 
 

5.5. Grau d’acord o desacord dels joves amb les següents afirmacions. 

 

El servei de Nit bus a Manresa els caps de setmana destaca com un servei que s’utilitzaria més, amb 
un 35% dels i les joves. Seguit de Servei d’informació per anar a l’estranger, viatjar i l’organització 
d’activitats esportives, amb gairebé un de cada tres dels enquestats.  

23%

20%

23%

18%

28%

18%

43%

11%

28%

29%

38%

32%

33%

69%

49%

54%

34%

50%

SFB ofereix suficient oferta d’oci per a la gent jove 

Des de la Ajuntament s’haurien de promoure més activitats per 
a la gent jove

La gent jove prefereix sortir de festa fora del municipi

Si hi hagués més oferta d’oci la gent jove sortiria més a SFB

SFB ofereix prou recursos perquè la gent jove pugui
desenvolupar les seves iniciatives musicals i artístiques

El municipi ofereix prou espais, equipaments perquè la gent jove
es pugui reunir.

En desacord Ni d'acord ni en desacord D'acord
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5.6.Serveis que els joves utilitzarien en el temps lliure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Participació i cohesió 

El darrer apartat fa referència al sentiment de pertinença i a la percepció d’algunes problemàtiques 
socials al municipi.  

Més de ¾ de la gent jove no pertany a cap associació o entitat a Sant Fruitós, un 19% afirma que 
pertany a alguna, mentre que menys del 5% és membre de vàries associacions o entitats.  

6.1.Patinença dels joves a alguna associació, grup o entitat de Sant Fruitós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3%

18,3%

23,3%

25,0%

25,0%

28,3%

31,7%

31,7%

35,0%

Suport en la creació d’entitats o col·lectius

Espais d’assaig per grups de música i/o teatre

Programació de tallers i activitats per aprendre
diferents tècniques artístiques (música, teatre, dansa,

arts plàstiques...

Punt de voluntariat on poder contactar amb entitats
que ofereixin oportunitats de voluntariat

Programació d’activitats artístiques (concerts, 
espectacles, exposicions...) 

Programació d’activitats per aprendre diferents  
esports que no s’ofereixin al municipi (Escalada, Yoga, 

arts marcials...

Organització d’activitats esportives (curses, 
competicions...)

Servei d’informació per anar a l’estranger, per viatjar o 
per anar a fer activitats de voluntariat

Servei de Nit bus a Manresa els caps de setmana

76,2% 

4,8% 

76,2% 

19,0% 

4,8% 
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El 59,4%  considera que el seu grau de pertinença o vinculació amb el poble és normal, mentre que un 
26,6%  considera que el seu grau de pertinença és alt. Només un 14,1% considera que la seva vinculació 
amb el poble és baixa.  

6.2. Grau de pertinença o vinculació amb el poble 

 

En general, és normal trobar en els grups de joves, nois i noies d’orígens diferents. També s’observa 
com una majoria de joves creu que a SF no hi ha problemes de discriminació segons el lloc d’origen de 
la gent jove.  

En referència a les qüestions de gènere i masclisme és on s’observa més diversitat d’opinions. Mentre  
una majoria creu que les relacions entre nois i noies són respectuoses i igualitàries, hi ha divergències 
entre si les actituds masclistes estan esteses entre la gent jove, on un 30% està d’acord i un altre 30% 
en desacord.  

Per altra banda, una majoria entre el 40% i 50%  afirma que ha patit o coneix algú que ha patit situacions 
de violència entre adolescents. El mateix percentatge està d’acord que les conductes de risc en les 
relacions sexuals i el consum de drogues estan esteses entre la gent jove de SF.  

La majoria de joves creu que la gent té un sentiment de pertinença a Sant Fruitós. Només un 16% 
considera que no. En l’afirmació de si la gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del 
poble el grau d’acord disminueix fins el 33%, però supera als que estan en desacord (24%).  
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7.3. Grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

24%

16%

17%

19%

18%

30%

28%

7%

19%

30%

43%

33%

42%

36%

40%

40%

33%

15%

41%

43%

33%

51%

40%

45%

42%

30%

40%

78%

41%

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

La gent jove té un sentiment de pertinença amb el poble

El consum de drogues entre la gent jove és un problema a Sant
Fruitós.

Les conductes de risc en  les relacions sexuals estan
normalitzades entre la gent jove

Les relacions entre nois i noies són respectuoses i igualitàries

Les actituds masclistes estan esteses entre la gent jove

He patit o conec algú que ha patit situacions de violència entre
adolescents.

Es normal trobar nois i noies de diferents orígens en els grups
de joves de SFB

A SFB no hi ha problemes de discriminació segons els llocs 
d’origen de la gent jove

En desacord Ni d'acord ni en desacord D'acord
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Annex 3: Concurs jove Instagram  
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7. Introducció 

Una altra tècnica utilitzada per conèixer la realitat dels i les joves a Sant Fruitós ha estat el Concurs 
Jove a Instagram. La finalitat del concurs és posar a l’abast de la gent jove diferents mecanismes per tal 
de facilitar que puguin participar en el procés d’elaboració del Pla Jove.  

En concurs d’Instagram se situa dins la fase 2b diagnosi-anàlisi del Pla Jove, i l’objectiu és aprofundir en 
l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ) del municipi a través de la mirada dels propis joves.  

Els destinataris del concurs són els joves d’entre 12 i 29 anys. Els joves podien participar pujant un 
màxim de 3 fotografies per persona, les quals han d’estar relacionades amb quina manera veuen i senten 
la realitat i el dia a dia de Sant Fruitós. 

Aquest informe és un recull de les principals fotografies i comentaris penjats al concurs.  

 

8. Recull de fotografies 

 

Les fotografies i comentaries penjats en el concurs es poden dividir amb 3 eixos:  

1. Llocs de Sant Fruitós: Un percentatge elevat de les fotos penjades fan referència a llocs 
propis de Sant Fruitós. Els joves destaquen aquests llocs per ser espais on hi tenen una especial 
vinculació, ja sigui perquè guarden records de bones vivències, o perquè són espais on s’ho 
passen bé. Algun dels espais mencionats són: el camp de futbol i el NexeJove  
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2. Persones i gent del poble: Altres fotografies fan referència a la pròpia gent de Sant 
Fruitós, on alguns dels joves posen en valor la part humana i més personal com a realitat 
important que els vincula amb el poble.  
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3. Demanda d’espais: Altres joves fan peticions d’espais que manquen al municipi. 

L’Skatepark concretament esdevé una de les principals reivindicacions dins la temàtica d’oci 
per part dels joves de Sant Fruitós.  
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Annex 4: Taller Participatiu amb  
Tècnics – Anàlisi polítiques de joventut  

 

 

 

 
Sessió de treball amb els tècnics municipals 

2 de novembre 

 

  



  

 

  

Pla Local de Joventut 2018-21 Sant Fruitós de Bages     233 
 

1. Introducció 

La sessió organitzada pel dia 2 de novembre de 2017, va tenir com a objectiu fer una anàlisi DAFO de 
les polítiques de joventut. Concretament l’objectiu del taller és analitzar, de manera col·lectiva i 
consensuada, les polítiques de joventut al municipi amb diferents tècnics vinculats amb l’àmbit de 
la joventut.   

Els serveis municipals i supramunicipals que han participat en la sessió son els següents: 

• Ajuntament de Sant Fruitós 
• Àrea de joventut  
• Àrea d’ensenyament i d’esports 
• Àrea de cultura i festes 
• Àrea de promoció econòmica 
• Àrea d’ocupació 
• Àrea de medi ambient 
• Serveis Socials 
• Policia Local de Sant Fruitós 
• Escola de Música de Sant Fruitós 
• Biblioteca Sant Fruitós 
• Espai socioeducatiu Calclic 
• Oficina Jove del Bages 

 

2. Com s’ha treballat 

L’equip de Quòrum ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’informe de resultats del taller participatiu 
GRUP 1 (Polítiques de joventut).  

La sessió s’ha desenvolupat seguint els següents moments:  

1. Presentació del PLJ: què és?, quines fases té el procés d’elaboració? I en quin punt estem?, 
a càrrec de l’equip tècnic de joventut (5’) 
 

2. Presentació de l’objectiu del taller i la dinàmica de treball, a càrrec de Quòrum. (5’) 
 

- L’objectiu del taller és analitzar, de manera col·lectiva i consensuada, les polítiques de 
joventut al municipi. 

- Treballarem en un primer moment tots junts i després en petits grups 3 persones. 
 

3. Presentació dels assistents (5’) per saber noms i llocs on treballen. 
 

4. Tots junts per torns de paraules farem una pluja d’idees per identificar quines son les 
polítiques de joventut (sense entrar a valorar-les) que hi ha al municipi. A la paret hi haurà un 
paperògraf en blanc i un dinamitzador de Quòrum anirà escrivint un llistat.   (10’) 

 
5. Treball en grups, 2-3 persones. Els participants hauran d’analitzar els aspectes positius i a 

millorar de les polítiques de joventut identificades en la pluja d’idees. Per fer aquest exercici 
es disposarà de post-its de color verd (aspectes positius) i de color vermell (aspectes a 
millorar). (20’) 
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*Recomanem no fer un anàlisi DAFO amb els participants ja que normalment costa d’entendre 
què és una Debilitat/Amenaça/Fortalesa/Oportunitat. Considerem que la feina i l’anàlisi dels 
participants serà més efectiva si és fa en clau d’aspectes positius i negatius. Quan l’equip de 
Quòrum faci l’informe del taller, elaborarà un DAFO amb els resultats. 

6. Quan s’acabi el temps dels grups de treball, un portaveu de cada grup exposarà les 
aportacions del seu grup. Un dinamitzadors de Quòrum anirà agrupant les aportacions 
segons si son aspectes positius o a millorar. (20’) 
 

7. Un cop s’acabi les exposicions de les aportacions de cada grup, s’obrirà un torn de paraules 
per acabar d’acordar, matissar o enriquir les aportacions recollides. (25’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultats de la sessió participativa 

A continuació s’exposen quin són els resultats de la sessió participativa. Primera de tot, es va comentar 
totes les polítiques i projectes que els participants haguessin citat durant el transcurs de la sessió. 
Després es va exposar la valoració dels aspectes positius i a millorar de les aportacions recollides. 
Finalment, amb l’anàlisi d’aquesta informació, es va elaborar la matriu DAFO.   

3.1 Les polítiques de joventut a Sant Fruitós. 

En aquest apartat s’exposen els projectes, activitats o actuacions adreçades a la gent jove que es 
desenvolupen o s’han desenvolupat al municipi i que els assistents del taller han comentat. 
L’organització del projectes, activitats i actuacions citades segueix el mateix esquema i agrupació que 
va sortir de la sessió de treball.  

1- Programa 12-16:  Espai d’intervenció socioeducativa.  
2- Programació estable de l’Àrea de Joventut: Inclou totes les activitats dutes a terme 

durant l’any pel NexeJove, en les que hi trobem la Setmana Jove, Programa Primavera, 
Carnestoltes, Estiu Jove... 

3- PIDCES: Programa d'informació i dinamització presencial estable als centres de secundària 
que posa a l'abast dels i les joves i del cos docent recursos informatius d'interès i accions en 
diferents àmbits juvenils i que promouen la participació en el propi centre i en el municipi. 
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4- Club de la Feina - Jove:  Espai on es dóna suport a la gent jove amb matèria d’ocupació i es 
realitzen diferents tallers d’ocupació per potenciar l’adquisició d’aprenentatges, recursos 
formatius i laborals.  Suport al programa de Garantia Juvenil. 

5- Consell municipal de Joventut: Òrgan d'informació, consulta i participació sobre les 
polítiques de joventut al municipi. 

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

7- Programa Aprenentatge i Comunitat: Programa adreçat al jovent amb conductes 
conflictives.   

8- Calendari anual d’activitats cultural i festes: El programa recull sempre un apartat 
d’activitats  adreçades a la gent jove, com la programació del teatre (Basquet Beat), 
programació de concerts dintre de les festes majors d’estiu i d’hivern, on s’ha constituït un 
grup de joves que participa en l’organització de la festa major infantil.  

9- Serveis Socials: Hi ha un conveni amb la Fundació la Pedrera per l’impuls d’un projecte 
d’inserció laboral per a joves amb risc d’exclusió social.  

10- App Joventut: Aplicació municipal per a dispositius mòbils amb una secció per a la Regidoria 
de Joventut. 

11- Aula oberta: Programa de pràctiques a empreses amb alumnes de 3r i 4rt d’ESO.  
12- Dispositius d’inserció laboral per a la gent jove: L’àrea d’ocupació impulsa diferents 

projectes d’inserció laboral per a joves de Sant Fruitós. Aquests projectes són coordinats pel 
Consell Comarcal.  

13- Escola de Música: Des de l’Escola de Música es disposa de programes destinats a joves, com 
formacions Combo que només estan integrades per joves, programa de mòduls que es basen 
en estudis més oberts. També es fan col·laboracions amb festes del municipi i tenen una 
agrupació de batucada (+12 anys).  

14- Oficina Jove (Bages): Servei que atén a joves de tota la comarca, dona suport als ajuntaments 
i ofereix formacions. També disposa d’un programa d’assessories adreçat a la gent jove de la 
comarca: drogues i addicció a les pantalles. Garantia juvenil també penja de l’Oficina Jove del 
Bages i es coordina amb l’Ajuntament a través de l’Àrea d’Ocupació i de Joventut. 

15- Medi ambient: En general, el servei cap a joves es basa en accions i tallers de sensibilització. 
Aquestes es realitzen durant les festes i jornades que es porten a terme durant tot l’any al 
municipi, com també als mateixos instituts (Ex: recollida de residus.) 

16- Policia Local: Sense tenir una política definida cap a la gent jove procura ser una policia de 
proximitat, tenint certa complicitat cap als joves. A part, participa i dóna suport  a diferents 
iniciatives com “Mobilitat segura als instituts” i “Prevenció de l’assetjament”. 

17- PIJ – NexeJove: Servei d’informació i dinamització de la gent jove del poble. Hi ha sala 
d’estudis, taula ping pong, és un espai de trobada i estada trobada de diferents grups de gent 
jove. També dóna suport a les iniciatives de les entitats i col·lectius joves.  
Alhora és un espai de coordinació interdepartamental (reunions GESSO, coordinació amb 
Joventut, Ensenyament, Serveis Socials i Ocupació) d’on es coordinen diferents iniciatives com 
Livertempo, Teràpia Assistida amb Animals, Stop Bullying, Centre Emocionalment intel·ligent, 
Projecte Sport BB: prevenció de drogodependència...  

18- Esport: Existeix una línia d’ajuts econòmics esportius per a joves amb risc d’exclusió social i 
beques esportives per a joves que practiquen esport fora del municipi. També es dóna suport 
des de l’Ajuntament a les diverses entitats esportives del municipi on hi participa molta gent 
jove de Sant Fruitós.  

19- Biblioteca: També té un espai adreçat a joves i infants.  
20- Espai de debat educatiu (DIBA): Joventut hi assisteix per incloure la mirada per als i amb 

els joves.  
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21- Benet Games (7-8 octubre): Es realitzen esdeveniments d’activitats esportives que inclouen 
a joves, com Joves-Workout. Alhora l’Estand Benet Games inclou joves que representen al 
municipi. És un esdeveniment de promoció del poble. 

22- Consum: Des de Consum també es realitzen diversos tallers de sensibilització, com “Un cop 
d’ull al consum” i “Qui veu el meu perfil”, que es realitzen als centres de secundària. (Programa 
PIDCES). 
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1.2. Valoració de les polítiques de joventut a Sant Fruitós 

En aquest apartat es recull  els aspectes positius i els aspectes a millorar de les polítiques de 
joventut al municipi que els participants han identificat.  

Polítiques valorades Aspectes positius Aspectes a millorar 

Programa 12-16 

Adaptació del projecte 12/16 a les 
necessitats socioeducatives 
individuals d’adolescents en situació 
de risc. 

Poca demanda d’intervenció per part 
de la comunitat educativa (direcció, 
professorat...). 

Club de la feina Jove 

Coordinació entre tècnics de diferents  
àrees i departaments (SS, Joventut, 
educació...)en aspectes que 
impliquen ocupació. 

 

Disposar d’una tècnica itinerant a la 
comarca a nivell de Garantia Juvenil. 

 

Seguiment individualitzat dels i les 
joves. 

Comunicació als i les joves del 
programa o accions en qui hi puguin 
participar.  

 

Nivell de resposta molt baix o nul per 
part de la gent jove.  

 

Poca persistència/constància del i les 
joves en les accions d’ocupació. 

 

Incertesa en la continuïtat del 
programa de Garantia Juvenil. 

Consell de joventut  Poca presencia de joves. 

Calendari activitats 
cultura-joventut 

Programació de qualitat en concerts 
de festa major. 

Programació teatral per a joves 
(música, teatre....). 

 

Manca d’acció cultural de joves.  

 

Manca d’acció artística. 

 

Poca vida associativa juvenil.  

Escola de Música 

Gran implicació dels alumnes en 
formacions i col·laboracions. 

 

Oferta variada i d’estudis musicals 
tradicionals. 

Línia d’ajuts. 

 

Espai d’assaig. 

 

Poca oferta flexible que s’adapti als 
interessos dels i les joves. 
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Baix nivell d’usuaris de joves i 
dificultat d’accedir a nous usuaris 
joves.  

APP jove  APP com a eina de proximitat.  

Policia Local 

Intenció de proximitat. 

 

Facilitat de comunicació. 

Manca de recursos humans el que 
provoca la dificultat de  participar en 
diferents propostes transversals.  

Oficina Jove (Bages) 

Predisposició de l’equip en donar 
suport al tècnics municipals de la 
comarca. 

La tècnica disposa de poques hores de 
dedicació per atendre les demandes 
de tots els municipis de la comarca. 

 

Hi ha poc serveis o assessories que es 
deslocalitzin als municipis de la 
comarca.  

Medi ambient 
 No existeix un pla de sensibilització 

mediambiental per les escoles 
municipals adreçat a joves.  

Pij- NexeJove 

Proximitat i treball en xarxa. Programació NexeJove jove: Manca de 
pressupost per joventut. 

 

Espai: Cal un nou equipament.  

 

Esports Disposició pressupostària suficient en 
beques esportives. 

Falta d’oferta esportiva diversa al 
municipi. 

Biblioteca Facilitat per organitzar-se amb els 
centres d’ensenyament. 
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4. Anàlisi DAFO de les polítiques de joventut a Sant Fruitós 

L’anàlisi DAFO és una eina d’estudi que permet analitza la realitat d’una organització o projecte, 
a través identificar les característiques internes (debilitats i fortaleses) i la  situació externa 
(amenaces i oportunitats)  en una matriu quadrada. A través de l’anàlisi DAFO es pot conèixer 
la situació real en la que es troba l’organització o projecte, el que permet planejar les diferents 
estratègies de futur.  

Matriu DAFO Polítiques de joventut a Sant Fruitós 

 

DEBILITATS (aspectes negatius del present 
i factor intern) 

 

Falta d’oferta alternativa  (esport, música...). 

 

Falta de recursos humans en alguns departaments 
per poder assolir els objectius esperats. 

 

Falta de pressupost i continuïtat en l’àrea de  
joventut. 

 

Poca demanda d’intervenció per part de la comunitat 
educativa en el programa 12-16. 

 

Falta d’un pla de sensibilització mediambiental. 

 

Nivell de resposta molt baix o nul de participació 
per part de la gent jove. 

 

FORTALESES (aspectes positius del present 
i factor intern) 

 

Equip de tècnics motivats i implicats 

 

Bona coordinació entre els diferents departaments i 
el NexeJove -Jove. 

 

Oferta i programació de qualitat per activitats per a 
joves (concerts festes major..). 

 

Diversos programes i ajuts pel jovent en risc 
d’exclusió social.  

 

Polítiques i iniciatives amb visió de proximitat cap als 
joves (NexeJove, APP jove...). 

 

Disposició pressupostària suficient en  alguns 
projectes i serveis (beques esportives...). 
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AMENACES(aspectes negatius del futur i 
factor extern) 

 

Incertesa amb la continuïtat d’alguns projectes 
(Programa de Garantia Juvenil).  

 

Poca persistència/constància dels i les joves en alguns 
programes ( accions d’ocupació...) 

 

Només s’implica un sector concret de la gent jove, 
falta arribar més joves. 

 

Manca de pressupost per a desenvolupar el Pla Jove. 

 

La desconfiança de la gent jove amb les institucions. 

 

 

 

 

 

OPORTUNITATS(aspectes positius del 
futur i factor extern) 

 

L’execució del nou Pla Jove. 

 

Creació d’un grup motor de joves. 

 

Nous canals comunicatius i de participació per 
arribar a la gent jove. 

 

Generar sentiment de pertinença i cultura 
participativa entre la gent jove. 

 

Implicació municipal amb el treball en xarxa entre 
tècnics i departament municipals implicats directe o 
indirecte amb el desenvolupament i seguiment del 
Pla Jove.  

 

Nou espai de trobada i d’iniciatives per a la gent jove 
al NexeJove. 
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Annex 5: Taller Participatiu amb Joves: 
Anàlisi de la Realitat Juvenil 

 

 

 

 

 

 
Sessió de treball amb grup de Joves 

15 de novembre 
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1. Introducció 

La sessió organitzada pel dia 15 de novembre de 2017, tenia com a objectiu fer una anàlisi DAFO de 
com perceben la realitat del municipi un grup de joves de Sant Fruitós. Concretament l’objectiu del 
taller va ser analitzar, de manera col·lectiva i consensuada, i fer un recull de les necessitats, els 
elements positius i a millorar de la realitat juvenil al municipi.  
 
Aquesta sessió s’ha portat a terme amb un grup de 18 joves de diferents edats del municipi. 
 

2. Com s’ha treballat 

L’equip de Quòrum ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’informe de resultats del taller participatiu.  

La sessió s’ha desenvolupat seguint els següents moments:  

1. Objectius del taller DAFO amb gent jove 
 

 Presentar i explicar què és el Pla Jove. 
 Recollir necessitats i els elements positius i a millorar de la realitat juvenil al municipi 

 
2. Desenvolupament de la dinàmica participativa. 
 
1. Presentació del Pla Jove i el calendari d’actes que l’acompanya. (5’).  

 
2. Exercicis d’escalfament. (5’) Es important un primer moment de la  dinàmica on la gent 

jove es tregui del damunt la mandra i s’activi per a participar. Es faran un o dos exercicis 
d’escalfament. 

 
3. Les línies imaginàries i les frases provocatives. (20’).  Al terra hi hauran tires de paper 

que faran un línia. Als extrems de la línia hi haurà dos cartells (totalment d’acord i gens d’acord) 
i al mig de la línia un cartell que posi mes o menys d’acord. El dinamitzador farà de 4 a 6 
preguntes provocadores i els participants s’hauran de posicionar al llarg de la línia segons 
estiguin d’acord, mes o menys o en desacord). Es proposen les següents preguntes i s’escolliran  
 
- L’Ajuntament escolta a la gent jove. (participació) 
- A Sant Fruitós m’ho passo bé, hi ha moltes coses a fer. (oci.¡) 
- Els tallers i els cursos del Nexe-Jove son una passada! (formació) 
- La gent jove ens cuidem i tenim bons hàbits. (hàbits saludables) 
- Estic segur que tindré una bona feina. (ocupació) 
- Tinc molt clar que vull ser de gran. (ocupació) 
- Estic segur que em podré independitzar dels meus pares. (emancipació) 
- Sóc de Sant Fruitós i em sento molt orgullós. (participació i pertinença) 

 
Un cop s’hagin posicionat al llarg de la línia es preguntarà a tres participants  perquè s’han 
posicionat en diferents llocs de la línia i es generarà un debat. Així successivament amb la resta 
de preguntes. 

4. Treball en grup. Es dividirà als assistents en 3-4 grups de treball, tots a la mateixa sala. Cada 
grup haurà de consensuar els aspectes positius i a millorar de la realitat juvenil del poble. Ho 
faran en post-its de colors verd (positiu) i color vermell (a millorar). A la paret, hi haurà en un 
paper els temes sobre els quals poden parlar: 
- Oci i cultura. 
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- Educació. 
- Feina i atur. 
- Habitatge. 
- Igualtat i diversitat. 
- Esports i hàbits saludables. 
- Participació i cohesió. 
 
Un cop hagin debatut en petit grup les seves aportacions, un portaveu de cada grup exposarà 
les seves aportacions. El dinamitzador ho anirà agrupant a la vista de tothom, segons la temàtica 
i segons sí és positiu o negatiu. 

5. Agraïments i cloenda. 
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3. Resultats de la sessió participativa 

A continuació s’exposen quin són els resultats de la sessió participativa. Primera de tot, es comenten 
els resultats provinents de les preguntes realitzades. Després s’exposa la valoració dels aspectes 
positius i de millorar recollits. Finalment, amb l’anàlisi d’aquesta informació, s’elaborarà la matriu DAFO.   

3.1 Les línies imaginàries i les frases provocatives. 

En aquest apartat es fa un recull del posicionament dels joves i dels seus comentaris respecte a cada 
una de les frases que se’ls hi ha plantejat en el transcurs de la sessió.   

a) L’Ajuntament escolta a la gent jove.  
 
S'observen dos posicionaments respecte a la pregunta, un grup dels joves es posicionen en el "Més o 
menys d'acord" i l'altre en el "Totalment en desacord". 
 
Consens generalitzat que l'Ajuntament hauria d'escolar més als i les joves. Ara mateix, predomina la 
visió que el NexeJove és el lloc on s'escolta a la gent jove i se'ls dona veu. Opinen que el NexeJove és 
el que fa d'intermediari i d'interlocutor entre els i les joves i l'Ajuntament, però que el NexeJove no té 
prou força de pressió i tampoc és autònom per prendre decisions i fer polítiques de joventut. Reclamen 
que el NexeJove hauria de tenir més pes dins l'Ajuntament. 
 
Un dels joves, vinculat a un esplai del poble, comenta l'experiència d'anar a parlar a l'Ajuntament sobre 
la problemàtica de falta de recursos per l'organització, no se'ls va donar cap resposta i es va haver de 
tancar l'esplai. 
 
Un altre expressa que els ajuntaments no dediquen recursos i espais a escoltar als joves i que es veuen 
obligat a contractar empreses per fer-ho. 
 
Valoren positivament que el NexeJove i l'Ajuntament obrin espais a la participació i d'escolta a la gent 
jove. 
 

 
b) A Sant Fruitós m’ho passo bé, hi ha moltes coses a fer.  

 
Posicionament majoritari dels participants en el "Més o menys d'acord". 
 
Hi ha consens en el fet que actualment es realitzen moltes més activitats i accions pensades per a la 
gent jove en comparació a fa uns anys. Tot i que es comenta que es podrien fer més coses, tal com 
exposa un dels joves que diu que un dels problemes és que hi ha moltes activitats puntuals (festes 
majors, concursos, tallers...) però que falten activitats més permanents, com per exemple un 
equipament amb una programació estable. 
 
També es comenta que a partir d'una certa franja d'edat (més de 25 anys) l'oferta es queda limitada i 
es fa més difícil poder participar. Una de les poques alternatives que tenen són els clubs esportius. 
 
També hi ha l'opinió que hi ha poca festa i que falten activitats culturals i activitats més alternatives, 
posen l'exemple d'activitats relacionades amb la tecnologia. Com també llocs de trobada per a la gent 
jove. S’insisteix que es pugui disposar d'un espai per simplement reunir-se i poder escoltar música. 
 
Un altre punt que també surt és la repressió policial. Exposen que es senten reprimits en segons quines 
situacions i demanen que es parli amb la policia perquè siguin més permissius quan simplement estan 
amb els amics i estan a un lloc apartat on molesten a ningú. 
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Hi ha la creença que a Sant Fruitós es fan més activitats que als altres pobles del voltant i que en general 
la gent jove respon, però demanen que es doni prioritat a la gent jove del poble (ex. Entrades 
concert Txarango). 
 
Un altre punt que s’exposa és que s'hauria de millorar l'activitat comunicativa des de les administracions 
cap al jovent. 
 
 
 

c) La gent jove ens cuidem i tenim bons hàbits.  
 
Diversitat d'opinions en relació a l'actual pregunta. Alguns dels i les joves es posiciones en el 
"Totalment d'acord", mentre que altres es situen en el "Totalment en desacord". 
 
Diferents opinions sobre el que vol dir cuidar-se. Alguns opinen que la gent fa esport però que això 
no és cuidar-se. Altres consideren que la gent es cuida en general, excepte amb menjar bé i saludable. 
 
En relació al tema de les drogues consideren que n'hi ha com a tot arreu, però que no és una 
problemàtica especial. 
 
Comenten que hi ha tallers i xerrades sobre el tema de cuidar-se i sobre la prevenció de drogues. 
 
Posen l'exemple de les barres (workout), on molts joves van allà a practicar, com a espai que està 
funcionant i que ha popularitzat l'esport. 
 
 

d) Estic segur que tindré una bona feina.  
 
La gran majoria dels i les joves es posicionen al centre en el "Més o menys d'acord", sorprèn que cap 
dels joves es posiciona en el "Totalment en desacord". 
 
Defineixen com feina ideal: un treball on es tingui un bon sou i un pugui estar a gust o que es pugui 
viure dignament fent alguna cosa que t'agradi. 
 
Es comenta que el tema de la feina és un tema global, que no té a veure gaire amb Sant Fruitós. Encara 
que destaquen que a Sant Fruitós hi ha feina. 
 
Un dels joves expressa que el tema de la feina depèn de les capacitats de cada un, i que si un es mou 
és factible trobar feina. També s'exposa que hi ha recursos com el Club de la feina que t'ajuden i 
t'assessoren. 
 
Un altre punt que es comenta és el tema dels estudis, on hi ha l'opinió que cada cop és més elitista 
poder estudiar (matricules més cares, menys beques i treballs precaris...), en concret es diu que a Sant 
Fruitós falta oferta formativa, sobretot en temes artístics. 
 
Són conscients de la precarització del treball, i la dificultat de trobar feines estables, però també 
comenten que hi influeix la pròpia actitud d'alguns dels i les joves. 
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e) Sóc de Sant Fruitós i me’n sento molt orgullós.  
 

Gran sentiment de pertinença del jovent, on una gran majoria de la gent jove es posiciona en el 
"Totalment d'acord". 

En aquest punt destaquen sobre tot el sentiment de poble, valorant positivament que Sant Fruitós és 
un poble petit, on la gent és oberta i es coneix tothom. 
 
Es destaca que hi ha un sentiment de poble entre la gent jove de Sant Fruitós. Una de les 
característiques que comenten és la integració intergeneracional entre la gent jove. Això és un fet més 
actual, ja que diuen que abans els grups eren més tancats. 
 
També es comenta que sempre solen participar el mateix jovent, que hi ha un sector entre la gent jove 
que costa que participi. Per tal de millorar i ampliar la participació, proposen una major i millor 
promoció de les activitats i actes que s'organitzen.  
 

3.2. Aspectes positius i a millorar de la realitat juvenil de Sant Fruitós 

En aquest apartat es recull  els aspectes positius i els aspectes a millorar del municipi que els 
participants han identificat.  

Aspectes valorats Aspectes positius Aspectes a millorar 

Activitats 

Molta quantitat d’esports. 

 

Diversitat d’equips d’esport femení. 

 

Augment de les activitats al poble en 
els darrers 4 anys. 

 

Augment activitat d’oci. 

 

Més oferta d’activitats pels majors de 
25 anys. 

Associacionisme  i 
col·lectius 

 Més implicació de l’ajuntament en les 
activitats alternatives organitzades 
pels joves (ex: corretaskes). 

 

Ajuda en la promoció de les noves 
entitats dels joves. 

 

Més pressupost per organització 
d’actes. 
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Manca d’un esplai per infants i joves 
(ex: Mijac que hi havia abans). 

Equipaments 

 Falten equipaments per les entitats de 
teatre, pastorets, batucada, ball, 
cant... 

 

Arranjament i ampliació del teatre. 

 

Espai de reunió i trobada per la gent 
jove. 

 

Falta mossèn a l’església. 

Habitatge  No arriba la informació sobre 
habitatge, lloguer, locals...  

NexeJove 

Sap connectar molt bé amb els i les 
joves. 

 

Ajuda a les persones a trobar un lloc 
d’oci.  

 

Club de la feina-NexeJove: facilitat 
per informar els i les joves  

 

 

Participació i 
comunicació 

 Més publicitat i promoció dels actes. 

 

Més participació dels i les joves. 

 

Donar visibilitat a les activitats en 
forma de continguts audiovisuals. 

 

Oci Nocturn  

 Moltes de les festes per a joves s’ha 
de pagar entrada. 

Ampliació horària en les activitats 
nocturnes. 

Trobar un espai on poder seguir la 
festa. 
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4. Anàlisi DAFO de les polítiques de joventut a Sant Fruitós 

L’anàlisi DAFO és una eina d’estudi que permet analitza la realitat d’una organització o projecte, 
a través identificar les característiques internes (debilitats i fortaleses) i la  situació externa 
(amenaces i oportunitats)  en una matriu quadrada. A través de l’anàlisi DAFO es pot conèixer 
la situació real en què es troba l’organització o projecte, el que permet planejar les diferents 
estratègies de futur.  

Anàlisi DAFO dels resultats dels punts 3.1 i 3.2 

 

DEBILITATS (aspectes negatius del present 
i factor intern) 

 

Els i les joves no es senten escoltats per 
l’Ajuntament. 

 

Falten recursos i espais per escoltar a la gent 
jove. 

 

Falten activitats més permanents (exemple 
equipament amb una programació estable i 
continua). 

 

Oferta per majors de 25 anys limitada. 

 

Falta d’oferta alternativa  (tecnologia, arts...). 

 

Falta de participació d’una part de la gent jove. 

 

Manca d’un esplai per infants i joves (ex: Mijac 
que hi havia abans) 

 

FORTALESES (aspectes positius del present 
i factor intern) 

 

NexeJove com interlocutor entre els i les joves i 
l’ajuntament.  

 

La joventut se sent escoltada i identificada amb el 
NexeJove. 

 

Augment de les activitats i accions pensades per 
la gent jove en comparació a fa uns anys. 

 

Gran sentiment de pertinença dels joves. 

 

Integració intergeneracional entre la gent jove 
de Sant Fruitós. 

 

Bona oferta  esportiva. 
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AMENACES (aspectes negatius del futur i 
factor extern) 

 

Només s’implica un sector concret de la gent 
jove. 

 

La desconfiança de la gent jove amb les 
institucions. 

 

Poca persistència/constància dels i les joves en 
alguns dels actes o activitats. 

 

Manca de pressupost per a desenvolupar el Pla 
Jove. 

 

 

 

OPORTUNITATS (aspectes positius del 
futur i factor extern) 

 

Millorar l’activitat comunicativa des de les 
administracions cap als i les joves.  

 

Nou espai de trobada i d’iniciatives per a la gent 
jove al NexeJove. 

 

Promoure activitats més alternatives 
(tecnologia, arts...). 

 

Generar sentiment de pertinença i cultura 
participativa entre la gent jove. 

 

L’execució del nou Pla Jove. 
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Annex 6. Trobada Jove: Teatre Fòrum  

 

 

 

 

 

 

 

 
03 de desembre 
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1. Introducció 

 
La sessió organitzada pel dia 3 de desembre de 2017, tenia com a objectiu generar un debat i recollir 
les aportacions sobre les necessitats i les propostes de la gent jove per a Sant Fruitós. El debat va estar 
impulsat a través d’una dinàmica de teatre fòrum, la qual consistia en la representació de 3 esquetxos 
teatrals que proporcionessin eines per a la reflexió i que permetessin generar un debat sobre les 
temàtiques tractades i on el joves poguessin expressar les necessitats i propostes per Sant Fruitós.  

2. Com s’ha treballat 

 

L’equip de Quòrum ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’informe de resultats del taller participatiu 
GRUP 1 (Polítiques de joventut).  

La sessió s’ha desenvolupat seguint els següents moments:  

1. Presentació del PLJ i el calendari d’elaboració.  

 

 

 

 
2. Presentació de la dinàmica a càrrec de Quòrum.  

  
3. Representació dels esquetxos teatrals.  

 
a. Hi ha un total de 3 esquetxos amb les següents temàtiques:  

1. Primera escena “Oci” 
2. Segona escena “Entrevista de feina” 
3. Tercera escena “Sentiment de pertinença” 
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b. Després de cada escena és fa un repàs dels temes tractats  i s’obre un torn de paraules 
per a que els participants puguin expressar quins aspectes de l’escena els ha cridat més 
l’atenció i quina és la seva opinió.  

 
 

 
 

4. Treball en grups de 4-6 persones. Els participants han consensuar 3 aportacions, propostes 
o necessitats de cada un dels eixos del Pla Jove.  
 

5. Recollida de propostes  
 

 

 
6. Cloenda, sorteig de les entrades i agraïments.  
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3. Resultats de la sessió participativa 

A continuació s’exposen quines són les necessitats i propostes expressades pels joves participants en 
la sessió. Les propostes s’engloben dins els dos eixos del Pla Jove i estan dividides per diferents 
categories.  

Eix 1: Nivells de participació sociocultural i benestar psicosocial 
 
Participació, implicació i mobilització: 

• Proposta de participació: repensar el pati de l’institut. 
• Promoure més activitats dels i les joves de totes les edats. Fomentar la integració 

intergeneracional.  
 

Entitats juvenils: 
• Creació i foment d’entitats de joves i entitats de lleure. Ex. Mijac Estel Amic.  Aquestes 

entitats ajuden a la socialització i a crear teixit associatiu i sentiment de pertinença.  
• Creació d’un grup de teatre de 14-18 anys. 

 
Espai de trobada de la gent jove 

• Espai de trobada per a joves. Local on poder passar les tardes i nit. 
• Ampliació del NexeJove. 

 
Hàbits saludables: Alimentació, drogues, sexualitat i esport.  

• Ampliació parc street workout. 
• Una altra pista de vòlei. 
• Skatepark. 
• Organitzar tornejos de diferents esports 

 
Oci, festa i cultura:  

• Fer festes per majors de 12 anys. 
• Ampliació i millor del teatre. 
• Més concerts de música en directe. 
• Innovar i variar en la programació de festes: (canvis d’horari, música, temàtiques...). 
• Petició que en les festes organitzades es poguí entrar i sortir del local o sala on es realitzen.  
• Organització més festes i que aquestes acabin més tard. 
• Festes majors.  

 
Mobilitat:  

• Ampliació i modificació dels horaris del transport públic.  
• Transport públic més barat. 
• Oferir servei de transport públic  els cap de setmana i en hores nocturnes.  

 
Altres: 

• Lloc de menjar ràpid (ex; McDonalds 24h). 
• Un cine. 
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Eix 2: Diversitat i inclusió en la transició escola-treball 
 

Habitatge i emancipació: 

- Habitatges per joves a Sant Fruitós. Comenten que no volen que els obliguin a marxar. 
- Més ajudes per l’emancipació dels joves. 

Formació professional: Cicles, graus, cursos 

- Més oferta formativa. Aquesta oferta hauria d’anar vinculada al context del poble. 
- Més cicles formatius i batxillerat artístic. Exemples que podrien tenir demanda: Automoció, 

esport.  
- Més oferta cursos subvencionats. Curts de durada més curta que els cicles formatius  i més 

fàcils d’implantació. Exemple: curs de cocteleria.  
- Més convenis amb empreses (ex: pràctiques). 

Violència, sexisme i actituds masclistes:  

- Xerrades sobre masclisme a les escoles i instituts. 
- Creació d’una associació feminista que promogui la sensibilització sobre els temes de 

gènere, violència masclista, etc.  

ESO i Batxillerat 

- Potenciar la formació i l’oferta educativa de tecnologia a les escoles. 
- Oferir teatre a totes les escoles i instituts.   
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4. Guions escenes Taller Participatiu: Teatre Fòrum  

Pla jove (SantFree) 
ESQUEMES ESCENES: 
 
Actrius A i B 
 

Escena I: OCI 
 
(LORE va fent les accions) LAIA: És divendres. La Violeta porta dues  setmanes capficada 
entre les pàgines de diversos llibres que s’ha d’estudiar per aprovar. (música “PEGALA 
AZOTALA”) Ara la Violeta balla perquè s’ho mereix! Tan de bo, tan de bo el sistema educatiu 
ens permetés aprendre entenent les coses i no empollant-les de memòria. Ha hagut de dedicar 
moltes hores, no perquè sigui tonta, sinó perquè li costa retenir les coses com si fos un 
robot. 
 
DISCOTECA. A i B amigues que ballen. Música. 
LAIA: Quina merda de música, no? 
LORE: Què? 
LAIA: Què quina merda de música! 
( LORE no l’entén i fa que sí. Paren de ballar del tot) 
LORE: Quina merda de música! Pégala, azotala, diu el gilipolles. 
LAIA: Què? 
LORE: Aquí tot s’hi val. No hi ha filtres. 
LAIA: Què? 
LORE: Que la música no passa cap filtre. 
LAIA: Ah, no, no no tinc cap filtre. Tia, sinó fumo. 
LORE: Bé, és igual. M’estic aclaparant. Surto fora. 
(LORE surt. LAIA fa de porter) 
LORE : Joder, quin fred! ( fa per entrar) 
LAIA: Eh, on vas? 
LORE: A dins. 
LAIA: Però si acabes de sortir, nena. 
LORE: Sí, però fa fred i vull tornar a entrar. 
LAIA: Doncs posa’t a la cua, maca. 
LORE: Però si és eterna i ja estava a dins. 
LAIA: Venga, va, amb lo bonica que ets segur que algú et deixa colar. 
LORE: Mira, crec que passo. (per ella) Los piropitos de los huevos, el 
machirulo! 
(LORE Truca a una altra amiga seva) 
LORE: Tia, on ets? 
LAIA: A Manresa. Vine! 
LORE: Com vinc? en Bus nit? Ja saps que no tinc cotxe!. 
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LAIA: Ja tia! Demana a algú que et porti, jo he conegut uns tios molt majos que m’han portat 
en el seu cotxe. A més, avui les noies entrem gratis 
LORE: No, no, passo. 
LAIA: Sí, tia, va. Que es la festa de les samarretes mullades. Chupito gratis si es et deixes 
mullar i vas sense sostens. 
LORE: En serio? 
LAIA: Va, vine. No vagis de digna ara. 
LORE: Joder, quina merda de nit. Et dic algo en una estona. 
FINAL ESCENA (Que el debat comenci davant d’aquesta pregunta. Vaig? No vaig? Ens 
agraden les opcions? Per què?) 
 

Escena II: Entrevista de feina. 
 
(LORE fa les accions) LAIA: La Violeta es troba arreglant-se. Sí, arreglant-se,com en diuen, 
ni que estigués trencada. Però bé, així sembla que ens entenem.Avui té una entrevista de feina. 
Agafa el seu currículum. El llegeix. Se’l torna arepassar. Va sí, està preparada. 
 
DESPATX ENTREVISTA 
LAIA: Violeta? 
LORE: Sí, sóc jo 
LAIA: molt bé, seu. Ahá, un altre de Sant Fruitós buscant feina a Manresa… 
LORE: sí… 
LAIA: (Es repassa el Cv que poden ser dues pàgines): Bé, anem per feina, 
així que no has fet res... 
LORE: Com? Bé, he fet tot això. 
LAIA: Bé, sí... però... voluntària, monitora. Ah, sí i becària. 
LORE: Sí, és que estic estudiant també. 
LAIA: Ja, carinyo, però això no és experiència. Entens? 
LORE : Sí, però... 
LAIA: I tu has vist l’anunci de l’oferta de feina, no? 
LORE : Clar! 
LAIA: I què posava, bonica? Amb experiència. 
LORE: Sí, i també posava que es buscaven persones joves. 
LAIA: I? 
LORE: Doncs que sóc jove, per això he vingut. 
LAIA (Riu): Ja. Quants anys tens? 
LORE: Disset. 
LAIA ( Apunta en el paper): Ahá. Disset anys i sense experiència... Tens un dels requisits, 
sí. 
LORE: És què tinc disset anys, estic estudiant. A nivell laboral no m’ha donat temps a adquirir 
experiència. Ah! estic com a voluntària de.. 
LAIA: Això no és experiència. 
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LORE: Com que no? 
LAIA : Perquè estem parlant de feina, bonica. Experiència a la feina. Treballar, 
saps? 
LORE: Sí. Jo treballo molt. Estic tot el dia cap a munt i cap avall i combinar-m’ho amb els 
estudis, les assemblees, els assajos, les reunions... 
LAIA: No, això no és treballar. No cobres. No és feina... 
LORE: Com? 
LAIA: És igual. Seguim. En el cas que siguis l’escollida saps que la imatge és important. Hauries 
de venir maquillada i ben vestida, saps? Arreglada per/ 
LORE : Però si jo no estic... 
LAIA: Deixa’m acabar, sisplau. (Riu) Ai, que nervioses us poseu les joves. Tranquil·la. Doncs 
bé. Hauries de venir dissabtes i diumenges a les sis del matí per començar. Tens mitja hora 
per esmorzar, mitja hora per dinar i els descansos per anar al lavabo. 
LORE: Anar al lavabo es considera descans? 
LAIA: Sí, clar. I els has d’avisar i no hi pots anar més de quatre vegades. Els horaris de entre 
setmana són canviants; alguns dies pel matí, altres per la tarda 
LORE: Sí? I llavors com m’ho puc combinar amb els estudis? És que veurà... 
LAIA: Sí, sí, estàs estudiant ho sé. Doncs has d’escollir. La vida és així. S’ha d’escollir, no es 
pot tenir tot. Mira, tu tens 17 anys; la joventut, jo ja no. No puc tenir-ho tot. (riu) 
LORE (monologuito indignada): I es pot saber per què vols la joventut si no tens 
oportunitats per res? Es tenen en compte, realment les meves necessitats? Inquietuds? Estic 
farta de la imatge aquesta de merda en la que us penseu que les joves ens passem les hores 
fumant porros, però sap què? No tinc hores. Si fos per mi faria només el que em fa sentir bé 
però resulta que he de treballar perquè els meus pares no em poden mantenir tota la vida i 
vull independència i avançar, sap? I em pot dir, quan? QUAN? He tingut temps per adquirir 
experiència? I vostè amb aquest posat de doña sabelotodo no valora una merda i no és capaç 
d’entendre res. Segur que vols ser jove? Si no pareu de fotre’ns si en aquest món sempre hi 
ha una persona amb més anys que jo, evidentment, jutjant o posant traves al que vull fer o 
necessito. Per què la seva posició està damunt de la meva? ESTIC FARTAAAAAA!!!!!! 
(LAIA es queda indiferent) 
LORE : Eh? 
LAIA (que no l’ha escoltat ): Sí, és una gran oferta de feina. No es cobra 
gaire, però, bé, tu tampoc tens gaires despeses... 
LORE: I vostè què sap de les meves despe/ 
LAIA: De res bonica. 
LORE: De res, com? 
LAIA: Que no hi ha de què. Per això estem; per donar oportunitats a les i els 
joves. 
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Escena III: Sentiment de Pertinença i espais 
per joves. 
 
(LAIA i LORE estan a escena escalfant concentrades fent exercicis) 
LORE directora. LAIA Actriu. 
LORE: situació 1, expectativa! 
LAIA (com si tingués un pastís amb una espelma. El públic fa d’amigues): 
Eh, gràcies a totes per venir. Avui no només celebro el meu aniversari, sinó que també celebro 
que continuem totes juntes aquí, al nostre poble, com quan érem petites. Marta, quina il·lusió 
que et quedessis a Sanfree i no marxessis a Barna a viure. 
LORE: Realitat! 
LAIA (Bufa espelmes) : Buah tia, no ha pogut venir la Marta? És que som les 
úniques pringades que ens hem quedat a Sanfree. Què? No, no, no, tu no… t’han donat el 
curro a Barna al final? No, que m’en alegro per tu, però sóc la única que es queda aquí. Ja, ja… 
sí, però només veniu a dormir... 
LORE: Situació 2! 
LAIA: Expectativa 
LORE(fent de tècnica de l’ajuntament): Bé! Per fi em pogut inaugurar aquest espai perquè 
les joves us pogueu trobar. A la tercera planta hi ha la biblioteca amb sala d’estudi, a la segona 
planta tallers, sales d’assaig i expossició i com veieu aquesta sala d’actes de 120 km2, on podeu 
trobar-vos fer assemblees, i els concerts de les artistes locals que celebrem cada dissabte. 
LAIA: Realitat!. 
LORE : Hola bona tarda… joves? Joves?... eem… joves? A mira, allà venen 
dues noies. Hola! Sou les que volíeu llogar un local? Mireu us explico: (Idioma inventat) II ara 
bé,passem al tema dels diners: Mireu maques, tenim aquest local per 2000 euros amb 99 
cèntims. Té quaranta metres quadrats...No podeu?.. Ahá, d’acord. Baixem, doncs, a 1000 euros 
més despeses. Seria aquest; l’única cosa és que la finestra dona a una xemeneia d’una de les 
fàbriques del polígon. És tipus loft, tot junt i pots anar fent art, o el que feu les joves…. mentre 
pixes, bastant útil. Si poseu uns matalassos al terra us podeu quedar a dormir. Bé, no m’enrotllo 
més. Quan voleu pagar vosaltres? Ui… només podeu pagar 400? Per 400 euros més 
despeses… doncs mireu, tenim aquest petit habitacle que abans era un hivernacle. L’estan 
rehabilitant. Si intenteu no respirar gaire, per no gastar oxigen, quan estigueu les dues i no us 
importa que no tingui lavabo...és vostre!. Si aquest no us va bé, mireu: us podeu quedar sota 
el pont que hi ha al costat. Amb uns mobles de l’Ikea us pot quedar ben xulo. A més té molta 
llum natural, que per les exposicions que voleu fer està molt bé. Per què pinteu quadres, no? 
Ah… teatre? Bé és igual, coses d’artistes… Doncs… això és tot. . Però tranquil·les, no poseu 
aquesta cara que hi ha ajudes pels joves i el tema de l’emprenedoria aqui a Sant Fruitós. I què 
un espai per joves tampoc és tant necessari. Us podeu trobar al pavelló, al bosquet, o a les 
barres aquestes de workout. Ei, no poseu aquesta cara. Si ara no podeu llogar un local, no 
patiu ja ho fareu, si teniu tota la vida per davant… 
(Canvi. Ara passen a fer un anunci amb un to nortamericà de teletienda. 
(MÚSICA) Joc amb la ironia) 
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LAIA I LORE: Oh… tota la vida per davant!!! Sí, som joves! REALITAT! 
LAIA: Com que som joves i tenim ganes de tirar endavant. Volem estudiar. 
LORE: Sí, estudiar. Per tenir un millor futur. Una feina més remunerada i poder pagar-nos el 
lloguer dels nostres somnis. 
LAIA : Sí, estudiar, per després treballar i tenir un pis, una tele y treure’ns el carnet de cotxe. 
LORE: I més endavant! Sí! La família! Totes volem formar una família! Amb el papá, la mamá 
i el bebé. 
LAIA: Les més valentes s’acabaran comprant un gos! bup! Bup! Quina bogeria! 
LORE : Estudiem perquè sinó no tindrem futur! 
LAIA: Les carreres més difícils, sobretot! Així guanyarem més diners! 
LORE: A la universitat: sí, tothom hauria de tenir una carrera si el que vol és triomfar a la 
vida. 
(Es comencen a tornar boges rient i dient frases a l’atzar. Es posen 
serioses de cop) 
LAIA : Anem a estudiar! 
LORE: Ei, jo en comptes d’una carrera voldria fer un cicle formatiu. 
LAIA: Sí, jo també. Anem a mirar les convocatòries de cicles a Sanfree, és que no vull marxar 
a Barcelona a estudiar. 
LORE: Ni jo a Manresa! Va, passem pel nexe, aviam que fan aquí? 
LAIA: Vinga, anem! 
LAIA I LORE: Ja hem arribat! 
(Fan que entren a un espai ple de gent. No hi ha lloc, decideixen 
quedar-se a un racó. Cada vegada l’espai es va fent més estret i acaben 
una a sobre de l’altre intentant estudiar. Estan a punt d’ofegar-se) 
LAIA: Tia, has trobat informació? 
LORE: He trobat això. Però no és el que jo vull fer. . 
LAIA: Puf ni jo. Només hi ha una única proposta de cicle en tot el poble? 
LORE: Sí, tia sí. Com si no hi haguessin joves aquí. 
LAIA: Tia, pots respirar ? No hi cabem. 
LORE: Què va! Sortim fora! 
LAIA: Anem al workout que ens doni l’aire. 
LORE: Però si està ple de tios. Passo. 
LAIA: Uf, ja ves. I on anem? 
LAIA I LORE : joder… 

 

FI 
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Annex 7. Fitxes d’avaluació  
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 FITXA D’AVALUACIÓ D’ACCIONS DE JOVENTUT 
INTERNA 

 

PROGRAMA  

PROJECTE  

ACCIÓ  

 

ACTIVITAT  

DATA  HORA  LLOC  

PARTICIPANTS  

RECURSOS* 

  
  
  
  

TASQUES* 

  
  
  
  

 

DEBILITATS FORTALESES 

  
  
  
  

  
  
  
  

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

   

   

   

 

ALTRES 
OBSERVACIONS 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

* En aquests espais es registraran incidències destacables o informació d’especial interès per al desenvolupament de les accions de l’Àrea (si s’escau). 
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 FITXA D’AVALUACIÓ D’ACCIONS DE JOVENTUT 
COL·LABORADORS 

 

PROGRAMA  

PROJECTE  

ACCIÓ  

 

ACTIVITAT  

DATA  HORA  LLOC  

ENTITAT / ÀREA  

COMUNICACIÓ 
Indica els canals de comunicació amb l’Àrea de Joventut i valora la seva eficacia. 
 
 

RECURSOS 
APORTATS 

  
  
  
  

TASQUES 
REALITZADES 

  
  
  
  

 

DEBILITATS FORTALESES 

  
  
  
  

  
  
  
  

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

   

   

   

 

ALTRES 
OBSERVACIONS 

  
  
  
  

 

 

 
Els espais ombrejats en gris seran prèviament omplerts pel personal tècnic de l’Àrea de Joventut. 
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 FITXA D’AVALUACIÓ D’ACCIONS DE JOVENTUT 
PARTICIPANTS 

 

EDAT  SEXE  H    D    No contesta 

 

ACTIVITAT  

DATA  

CENTRE  

MITJÀ COM HAS 
CONEGUT L’ACTIVITAT * 

 

 

PUNTUACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interès de l’activitat            

Formador/a o dinamitzador/a           

Utilitat de l’activitat           

Valoració general           

Marca amb una X, tenint en compte que 10 és la puntuació de màxima satisfacció. 
 

COMENTARIS DE LES PREGUNTES AMB PUNTUACIÓ INFERIOR A 5 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTES, SUGGERIMENTS I IDEES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* Aquest apartat només s’inclourà en accions d’accés lliure. 
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 FITXA D’AVALUACIÓ D’ACCIONS DE JOVENTUT 
FORMADOR/A O DINAMITZADOR/A 

 

NOM I COGNOMS  

 

ACTIVITAT  

DATA  HORA  LLOC  

COMUNICACIÓ 
Indica els canals de comunicació amb l’Àrea de Joventut i valora la seva eficacia. 
 

ESPAI I RECURSOS 
DISPONIBLES 

 
 
 
 

 

DEBILITATS FORTALESES 

  
  
  
  

  
  
  
  

 

ASSOLIMENT 
D’OBJECTIUS DE 
L’ACTIVITAT 

   

   

   

 

ALTRES 
OBSERVACIONS I 
PROPOSTES 
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