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1- Presentació
El Pla Local de Joventut de Castelldefels (PLJ) que es presenta és el resultat de l’actualització de
l’anterior Pla jove amb que comptava el municipi. El Pla és concep com l’instrument que ha d’ajudar a
ordenar i definir les actuacions municipals en matèria de joventut, implicant els agents socials del
territori i els i les joves en una estratègia conjunta d’actuació. Per tant, cal concebre el PLJ com una
eina i no com un objectiu final en sí mateix, en la mesura que la qüestió no és tenir un Pla per tenir un
document aprovat, sinó que ha de servir per establir una estratègia global en matèria de joventut que
ajudi a impulsar polítiques destinades a millorar les condicions de vida dels i les joves de Castelldefels.
El PLJ parteix d’una anàlisi de la realitat juvenil (anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la situació dels joves),
un recull dels recursos existents al municipi, i d’un procés de reflexió col·lectiu on han intervingut els
diferents agents implicats: polítics, tècnics, agents socials i joves.
D’altra banda, aquest PLJ ha tingut en compte el nou marc normatiu en matèria de joventut, en aquest
sentit, la llei de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya incorpora algunes novetats i
reptes, entre les que volem destacar:
Ordenació de les polítiques de joventut i delimitació de competències i responsabilitats.

La LPJ endreça i regula les polítiques de joventut que duen a terme les diferents
administracions: des de l’àmbit autonòmic fins a l’àmbit local (ajuntaments i consells
comarcals).

L’emancipació

com

a

eix

prioritari

de

les

polítiques de joventut
La LPJ defineix les persones joves com un col·lectiu
majoritàriament

immers

en

processos

formatius,

d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, dels
quals es deriven unes identitats i actituds similars. Les
trajectòries personals dels i les joves, doncs, vénen
fortament condicionades per una sèrie d’aspectes
nuclears: habitatge, formació i treball. Això converteix
la gent jove en un col·lectiu especialment vulnerable.

Quan la Generalitat va assumir la
competència exclusiva en matèria de
joventut, es van anar impulsant
diverses actuacions, però no va ser
fins l’any 2000 que es va disposar
d’un
instrument
estratègic
d’ordenació i planificació: el Pla
Nacional de Joventut de Catalunya
(PNJCat). Amb l’aprovació de la Llei
33/2010 de polítiques de joventut
(LPJ) - es crea un marc jurídic per
regular
i
blindar
aquesta
competència.

La necessitat d’atendre les necessitats derivades de
tots aquests factors ha convertit el suport a l’emancipació juvenil en el pilar central de les
polítiques de joventut catalanes.
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Una aposta per la participació juvenil
Malgrat fer un èmfasi especial en l’emancipació juvenil, la LPJ no deixa de banda la
participació, un eix de treball al qual les polítiques de joventut sempre han donat molta
importància. La llei fa una referència explícita a la necessitat que les administracions potenciïn
la participació juvenil en la vida pública.

Així mateix el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016 (PATJ-2016) és l’eina que
desplega i concreta les prioritats que el món local ha de desenvolupar en l’horitzó 2016 per a la
consecució dels objectius del PNJCat. Entre altres aspectes, el PATJ-2016 posa èmfasi en la
necessitat de continuar fent esforços per treballar entorn les dificultats d’emancipació domiciliària de les
persones joves, els desavantatges dels joves en el mercat laboral, la transició educativa cap al mercat
laboral, la implicació en mecanismes institucionals de participació o l’accés a la cultura i el consum
d’oci, per posar alguns exemples.
Per tant, el PLJ de Castelldefels s’emmarca en aquest àmbit local d’actuació, com una eina que ha
d’orientar, planificar i coordinar les diferents actuacions adreçades als i les joves del municipi.
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2- CRITERIS GENERALS
E PLJ de Castelldefels, es fonamenta en alguns criteris bàsics i premisses que han orientat el treball en
les successives fases del projecte.

Lideratge polític

Transversalitat

Hi ha hagut una voluntat
política clara i un lideratge ferm
a l'hora d'elaborar el PLJ. Això
s'ha concretat amb un suport
polític durant tot el procés,
treballant pel consens,
dimensionant les actuacions
que se’n desprenen, exercint el
lideratge, delegant, i compartint
responsabilitats. I durant el
desplegament del PLJ caldrà
seguir exercint aquest
lideratger fent un seguiment i
rendint comptes.

El Pla és necessariament
transversal. La realitat dels
joves és una realitat complexa i
les seves necessitats no poden
ser abordades des d’una lògica
departamental sinó que
requereixen d’una lògica de
treball integrada i transversal.
Això s'ha reflectit tant en
l'elaboració del PLJ, fent
particeps als diferents serveis
tècnics municipals, com en el
resultat, recollint propostes
d'àmbits mnolts diversos.

Coherència

Realisme

El Pla és coherent amb
l’organització municipal i amb
els altres Plans i projectes que
es desenvolupen al municipi.
Aquesta coherència s'ha tingut
molt present a l'hora d'elaborar
el PLJ i a l'hora de definir una
estructura organitzativa per
desenvolupar i avaluar el propi
PLJ.

El Pla és una eina que ens
ajuda a optimitzar, planificar i
avaluar les actuacions.
Estableix els objectius i els
reptes pels quals hem de
treballar, amb l’ambició
necessària, però sense perdre
de vista la realitat des de la
que treballem. Aquest realisme
s'ha tingut en compte a l'hora
de formular les propostes i
establir l'organització del propi
PLJ.
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3-PROCÉS METODOLÒGIC
El procés metodològic d’elaboració del PLJ ha comptat amb dues grans fases: Fase de diagnòstic i
anàlisi de la realitat juvenil; i Fase de definició i disseny del Pla d’Acció. A partir d’aquí, caldrà iniciar la
Fase d’implementació i avaluació:

Fase de diagnòstic i
anàlisi de la realitat
juvenil

Fase de definició i
disseny del Pla
d'Acció

Fase
d'implementació i
avaluació

Fase de diagnòstic i anàlisi de la realitat juvenil
Aquesta primera fase tenia com objectiu principal l’actualització del coneixement de la realitat juvenil de
Castelldefels des d’un vessant quantitativa i qualitativa (anàlisi de la realitat juvenil) i la identificació i
anàlisi dels recursos i polítiques de joventut desenvolupades (anàlisi de les polítiques de joventut).
Ara bé, analitzar tots els aspectes de la vida dels joves i les polítiques que els afecten, encara que sigui
des de l’àmbit municipal, és una tasca ingent. Per això, a l’hora de fer aquesta aproximació a la realitat
juvenil ha estat necessari prioritzar els aspectes sobre els que volíem centrar l’anàlisi i focalitzar la
mirada, entenen aquesta tasca com una oportunitat per dotar d’intencionalitat el treball realitzat tal i
com recomanen les directrius de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Per fer aquest plantejament inicial s’ha treballat conjuntament amb els responsables tècnics i polítics de
la regidoria de joventut per donar una orientació estratègica a la diagnosi plantejant quatre grans àmbits
de treball principals:
•

El processos de formació i ocupació: Castelldefels compta amb recursos diversos per
promoure la formació dels joves i la seva transició cap al món laboral. Cal conèixer de quina
manera s’estan donant aquests processos de formació i en quina mesura els joves de
Castelldefels tenen oportunitats per formar-se i accedir al mercat laboral.

•

El lleure dels joves: Castelldefels és un municipi amb una àmplia oferta d’activitats de lleure.
Cal veure en quina mesura aquesta oferta respon a les necessitats i interessos dels joves i en
quina mesura la programació i oferta municipal aporta valor al jovent.

•

La salut dels joves: L’estat de salut de les persones joves, les seves condicions físiques i
psicològiques, són determinants en la definició de les oportunitats educatives, laborals i de
relació amb l’entorn. Una part dels joves de Castelldefels, com passa a la resta de municipis
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de l’entorn metropolità, tenen conductes de risc i hàbits i comportaments que tindran efectes en
les condicions de salut presents i futures.
•

La comunicació i participació jove: Castelldefels necessita continuar treballant en definir una
estratègia comunicativa efectiva per adreçar-se als joves i consolidar referents i interlocutors
amb el col·lectiu juvenil.

Per aprofundir en aquestes problemàtiques s’han dut a terme diferents accions:
Anàlisi i explotació de dades secundàries: S’ha realitzat una aproximació a la realitat juvenil des
de la perspectiva de les dades sociodemogràfiques.
•

Treball de camp: S’han recollit i contrastat les percepcions i visions que tenen diferents agents
sobre la realitat juvenil de Castelldefels.
-

Treball amb l’àmbit tècnic: S’han fet tres sessions de treball temàtiques amb els professionals
i tècnics:

-

o

Sessió sobre formació i ocupació.

o

Sessió sobre lleure i salut.

o

Sessió sobre comunicació i participació.

Sessions de treball amb joves: El treball amb els joves s’ha plantejat de forma presencial i
virtual a partir de la realització de grups de discussió, entrevistes i enquestes.

o

Sessió amb joves antenes dels instituts.

o

Sessió amb joves alumnes del PQPI.

o

Sessió amb joves representants d’entitats.

o

400 enquestes a joves alumnes dels instituts.

Fase de definició i disseny del Pla d’Acció
A partir del diagnòstic realitzat s’ha fet un treball tècnic i polític intern per tal valorar les diferents
necessitats identificades, analitzar les actuacions que s’estan impulsant i definir i concretar les accions
que cal impulsar per respondre a les necessitats detectades. En aquesta fase s’han realitzat entrevistes
tècniques amb els responsables de les diferents àrees afectades i s’ha fet una trobada jove per explicar
els resultats del diagnòstic i definir propostes d’actuació amb joves i representants d‘entitats juvenils.
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4- BASES DEL PLA
El Pla Local de Joventut de Castelldefels aborda diferents àmbits d’intervenció de les polítiques de
joventut. La missió del PLJ resumeix la filosofia del projecte i es desplega mitjançant una visió i uns
objectius generals amb la voluntat de donar resposta a les mancances i necessitats detectades.

MISSIÓ
Pretenem posar a l’abast del jovent de Castelldefels els diferents recursos presents en el seu entorn,
tant en l’àmbit local com comarcal, promovent la seva participació en la societat de la qual formen part,
per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d'oportunitats el seu propi projecte personal i
col·lectiu.
El Servei de Joventut vetlla per tal de donar veu i atendre les necessitats dels joves de Castelldefels i
que les seves necessitats siguin tingudes en compte des dels diferents àmbits d’actuació municipals.

VISIÓ
Transversalitat i interdepartamentalitat
El PLJ de Castelldefels pretén intervenir en diferents aspectes de la vida del jovent: educació, treball,
lleure, salut, etc. Per això es requereix que les polítiques de joventut siguin desenvolupades de manera
transversal i puguin incidir en diferents àmbits de la vida del jove. La
transversalitat es basa en la coordinació en el disseny i la
implementació de polítiques adreçades a la joventut, permet unificar
actuacions i facilita la flexibilitat en les respostes que es donen des de
l’organització municipal. S’intenta atendre, així, a la joventut des de
totes les perspectives possibles i, per tant, s’incideix necessàriament
en àmbits de gestió propis d’altres departaments de l’Ajuntament. Les
polítiques de joventut han de ser necessàriament transversals per tal
de promoure canvis d’actitud i nous estils de treball que afavoreixin
les lògiques d’integrar, de sumar i de compartir. Impulsar aquesta
transversalitat, però, no depèn exclusivament dels responsables de
joventut, sinó que és una responsabilitat compartida per tota
l’organització municipal.
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Les polítiques de
joventut es conceben a
partir de tres principis
bàsics; la transversalitat
o interdepartamentalitat,
la participació i la
interinstitucionalitat.
Aquests principis són els
elements bàsics que
inspiren la metodologia
de treball del PLJ.

En el cas de Castelldefels aquestes necessitats de treball transversal es fan especialment necessàries
en els àmbits de la ocupació, la formació, i la prevenció de conductes de risc Per aquest motiu es
preveuen actuacions concretes adreçades a millorar la coordinació amb aquests àmbits que tenen una
clara incidència en la vida dels joves.

Participació
Cal donar veu al jovent del municipi per tal d’apropar-los les polítiques i crear dinàmiques i processos
per poder facilitar-los la seva intervenció. Aquesta participació ha de servir per poder construir
col·lectivament cultura participativa i possibilitar que les persones joves puguin vincular-se i formar part
dels processos de presa de decisió: personalment, per construir el propi projecte de vida, i
col·lectivament, per incidir en les relacions i l’entorn que els envolta.
Les persones joves poden participar en les polítiques de joventut a través de la pròpia acció o
mitjançant la interlocució i el diàleg amb l’Ajuntament.
‐ La interlocució: és una condició prèvia a qualsevol altra actuació que es vulgui emprendre. Una
bona política de joventut ha de garantir un nivell raonable d’interlocució juvenil. El servei de
joventut té l’obligació de garantir que l’Ajuntament disposi de persones destinades a la missió
principal de comunicar-se i interlocutar amb el jovent. Per aquest motiu el Pla preveu la creació
d’espais d’interlocució amb el jovent.
‐ L’acompanyament a joves és donar un pas més enllà de la simple interlocució o prestació de
servei. És molt probable, que la primera vegada que un jove s’apropa a l’Ajuntament, ho faci a
través del servei de joventut. Sovint no n’hi ha prou

Les polítiques de joventut es conceben a partir

de respondre el seu dubte i donar-li el servei, sinó

de tres principis bàsics; la transversalitat o

que cal fer un seguiment i acompanyar-lo, fer-li

interdepartamentalitat, la participació i la

costat i anar-li mostrant els diferents recursos a què

interinstitucionalitat. Aquests principis són els

ha de poder tenir accés en cada estadi de la seva

elements bàsics que inspiren la metodologia de

evolució.

treball del PLJ.

Un

ajuntament

que

es

fa

present

acompanyant amb discreció, però amb eficiència,
és un ajuntament que educa al mateix temps que presta servei. Per aquest motiu el Pla incorpora
diferents mesures que tenen per objecte l’acompanyament dels i les joves en àmbits com ara la
formació,l’ocupació o la participació.
‐ La promoció de la joventut l’han de fer els professionals de joventut. Els objectius principals del
servei de joventut és generar serveis, recursos i programacions que garanteixin al jovent la
possibilitat de viure i desenvolupar-se personalment amb plenitud.
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Interinstitucionalitat
La interinstitucionalitat es refereix a la racionalització i coordinació de les polítiques de joventut de les
diverses institucions i administracions, amb la finalitat de col·laborar per oferir serveis al jovent.
L’Ajuntament de Castelldefels, com a ens local compte amb recursos limitats i necessita d’aquesta
col·laboració per poder donar resposta als i les joves del municipi. Per tant, hem de treballar
conjuntament, amb les administracions que tenen les competències que a nosaltres ens manquen i
coordinant-nos conjuntament amb les competències que compartim.

Consell
comarcal del
Baix
Llobregat
Ajuntament
de
Castelldefels

Diputació de
Barcelona

Generalitat
de
Catalunya

Diputació de Barcelona
L’Oficina del Pla Jove ofereix suport tècnic, formatiu i econòmic a les regidories de joventut dels
municipis de la província de Barcelona amb l'objectiu d'impulsar i fomentar les polítiques per a joves. A
més a més, des d’altres àrees de la Diputació i a través del catàleg d’activitats es presta suport per
l’organització d’activitats, xerrades i tallers en l’àmbit cultural, de salut o de lleure.
Consell Comarcal del Baix Llobregat

El Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat és un servei adreçat a tots els ajuntaments de la
comarca, a qui dóna suport en el disseny, planificació i implementació de les seves polítiques de
joventut, mitjançant el Pla Comarcal de Joventut.
Des del Servei també es potencien eines d’anàlisi i informació sobre la realitat de la població jove, es
fomenta la formació i capacitació tècnica de tots/es els/les professionals i es vetlla per la cohesió social
i territorial de la comarca en matèria de polítiques de joventut.
Es gestionen també les competències en matèria d’instal·lacions juvenils (albergs, cases de colònies,
etc.) i d’activitats de lleure amb infants i joves menors de 18 anys.
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Generalitat de Catalunya
La Direcció General de Joventut (DGJ) és l’organisme encarregat de definir, organitzar i impulsar les
polítiques de joventut de la Generalitat. També és la principal responsable del disseny, coordinació i
seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, instrument de referència de les diferents
administracions i agents socials implicats en l’impuls de les polítiques juvenils arreu del territori. Entre
les prioritats de la DGJ cal destacar les polítiques d’emancipació juvenil, centrades en els eixos
d’habitatge, treball i educació. A més, també incideix en àrees com ara la salut i la prevenció, la cultura,
la participació juvenil o el foment de la cohesió social.
Entre les polítiques gestionades directament des de la DGJ cal destacar l’educació en el lleure, la
formació de monitors i directors, la regulació normativa de les instal·lacions juvenils i els diferents
programes d’estades i vacances. També la promoció de l’associacionisme dels recursos per a entitats
juvenils i altres actuacions relacionades amb aquest àmbit, així com els ajuts per a programes
internacionals.
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OBJECTIUS GENERALS DEL PLJ
Els objectius generals del Pla Local de Joventut són:
Contribuir al desenvolupament social dels joves, oferint eines i recursos per a la seva emancipació i
autonomia personal.
Fomentar el creixement dels i les joves, estructurant una proposta de lleure que atengui a les seves
necessitats i interessos.

Establir mecanismes d’interlocució amb el jovent tot definint i consolidant uns canals de
comunicació i participació entre el consistori i la joventut del poble.

Treballar per una millor detecció i prevenció de les conductes de risc que tenen els joves i fomentar
hàbits de vida saludables.

DESTINATARIS
El públic objectiu al qual s’adreça el PLJ el constitueixen els joves d’edats compreses entre 12 i 29
anys. Tot i que la Llei 33/2010 de politiques de joventut se centra en les edats compreses entre els 15 i
els 29 anys, en alguns aspectes s’ha ampliat la franja

fins els 12 anys, atès que alguna de les

actuacions i serveis de joventut s’adrecen a la població que ha començat l’educació secundària
obligatòria.
Per aquest motiu i atenent a la diversitat d’edats, el PLJ treballa cadascuna de les actuacions de
manera segmentada, tenint en compte el públic al qual s’adrecen. S’ha de tenir en compte que no totes
les actuacions del Pla s’adrecen a tots els i les joves, sinó que cadascuna es dissenya específicament
per a un tram d’edat en concret.
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5- La població jove de Castelldefels
L’any 2015 a Castelldefels residien 64567 persones. Si observem la distribució de la població per
franges d’edat, podem comprovar que 9.685 són joves de 15 a 29 anys. Si observem les dades de la
piràmide d’edats podem observar com les franges de 15 a 19 anys i de 20 a 24 són les més baixes fins
als 65 anys. En concret veiem com a Castelldefels hi ha 3032 joves de 15 a 19 anys, 2915 de 20 a 24, i
3568 de 25 a 29 anys.
Gràfic 1: Piràmide de població Castelldefels any 2015

Font: web municipal. Observatori local
Els joves de Castelldefels, de 15 a 29 anys, suposen un 15% de la població total, i suposen el col·lectiu
menor en proporció, a excepció dels majors de 65 anys.
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Gràfic 2: Estructura poblacional any 2015

Font: Web Municipal. Observatori Local
Si observem la distribució de la població en funció dels barris de Castelldefels podem observar com els
dos barris que concentren més població són el Centre i El Castell-Poble Vell amb 11.301 i 10.735
persones respectivament, que representen, cada barri, més del 16% de la població de Castelldefels, i
entre els dos concentren un terç de la població. Els següents barris amb més població són Montmar
(5.375), Vista Alegre (4.575), La Pineda (4.184), La Muntanyeta (3.976), Els Canyars (3.738) i Can Bou
(3.167). La resta ja tenen menys de 3.000 habitants.
Taula 3: població per barris i sexe 2015
Barri
BAIXADOR
BELLAMAR
LES BOTIGUES
CAMÍ RAL
CAN BOU
CAN ROCA
CAN VINADER
ELS CANYARS
EL CASTELL - POBLE VELL
CENTRE
GRANVIA MAR
LLUMINETES
MAR-I-SOL
MONTMAR
MUNTANYETA

Homes
1.468
1.451
423
8
1.549
393
1.158
1.883
5.338
5.359
630
1.492
361
2.637
1.940
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Dones
1.450
1.438
473
5
1.618
380
1.228
1.855
5.397
5.942
631
1.436
396
2.738
2.036

%
4,61
4,55
1,33
0,03
4,86
1,23
3,63
5,91
16,75
16,81
1,98
4,68
1,13
8,27
6,09

Total
2.918
2.889
896
13
3.167
773
2.386
3.738
10.735
11.301
1.261
2.928
757
5.375
3.976

LA PINEDA
EL POAL
VISTA ALEGRE
ZONA UNIVERSITÀRIA
Total

2.119
1.294
2.292
81
31.876

2.065
1.280
2.283
36
32.687

6,65
4.06
7,19
0,25
100

4.184
2.574
4.575
117
64.563

Font Web Municipal. Observatori Local

Si analitzem l’estructura de la població dels diferents barris podem comprovar com hi ha barris amb una
població més jove i altres amb una població més envellida. En concret, si la mitjana d’edat de la
població de Castelldefels és de 38,28 anys podem veure com barris com el Camí Ral estan molt per
sobre, amb una mitjana de 48,38 anys, o Mar-i-Sol amb un 42,89 de mitjana. I altres, com la Zona
Universitària o Els Canyars tenen un 30,20 i 32,06 de mitjana d’edat respectivament. Si bé és cert, que
cal tenir present que estem parlant de barris amb molt poca població. La resta de barris estan entre la
forquilla de 36 i 41 de mitjana d’edat.
Taula 4: Població dels Barris per edats any 2015
Barri
BAIXADOR
BELLAMAR
LES BOTIGUES
CAMÍ RAL
CAN BOU
CAN ROCA
CAN VINADER
ELS CANYARS
EL CASTELL - POBLE VELL
CENTRE
GRANVIA MAR
LLUMINETES
MAR-I-SOL
MONTMAR
MUNTANYETA
LA PINEDA
EL POAL
VISTA ALEGRE
ZONA UNIVERSITÀRIA
Castelldefels

Mitjana d'edat
40,51
40,45
40,25
48,38
38,35
41,79
38,06
32,06
39,39
40,98
37,83
40,07
42,89
41,03
38,12
39,40
36,86
39,58
30,20
39,28

0-17 anys
15,46%
20.94 %
20,42%
0,00%
23,49%
18,89%
21,42%
30,52%
18,79%
17,51%
18,87%
16,67%
17,31%
19,67%
24,87%
19,43%
22,38%
20,68%
5,98%
20,17%

18-64 anys
71,56%
63,03%
64,51%
69,23%
66,21%
66,49%
67,39%
64,34%
67,26%
65,66%
69,15%
69,98%
63,14%
64,06%
63,10%
67,42%
69,99%
63,28%
90,60%
66,11%

Font: Web Municipal. Observatori Local
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> 65 anys
12,99%
16,03%
15,07%
30,77%
10,29%
14,62%
11,19%
5,14%
13,95%
16,83%
11,97%
13,35%
19,55%
16,28 %
12,02%
13,15%
9,63%
16,04%
3,42%
13,72%

Si observem l’evolució de la proporció de la població jove, de 15 a 29 anys, respecte el total podem
comprovar com en els darrers anys ha baixat el pes de la població jove respecte el total. Com podem
veure aquesta tendència és similar a la resta de la comarca del Baix Llobregat, mentre el 2004 la
població jove suposava el 21,4% de la població de Castelldefels, i el 22,1% al Baix Llobregat, el 2013,
la població jove suposa el 15,3% de la població de Castelldefels, i el 15,2% de la població del Baix
Llobregat. Podem comprovar com la tendència és gradual i cada any s’ha anat reduint una mica el %
de població jove respecte el total. En el gràfic es pot veure clarament.
Gràfic 6: % de joves respecte la població total, Baix Llobregat i Castelldefels
25,0
20,0
15,0
Baix Llobregat
10,0

Castelldefels

5,0
0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Font: Observatori Baix Llobregat
Si observem la taxa de creixement de la població jove, és a dir, el creixement relatiu de la població
juvenil respecte el període de referència anterior, podem veure que hi ha hagut anys, en que hi ha
hagut un saldo positiu respecte l’any anterior a Castelldefels, no així a nivell comarcal.
Gràfic 7: Taxa de creixement de la població jove
2,0
1,0
0,0
‐1,0
‐2,0
‐3,0
‐4,0
‐5,0
‐6,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Baix Llobregat

‐2,1

‐2,0

‐3,4

‐4,7

‐3,0

‐2,3

‐3,8

‐3,5

‐2,9

‐2,9

Castelldefels

0,6

1,1

‐0,6

‐4,6

0,9

‐0,1

‐5,0

‐2,4

‐3,8

‐3,2

Font: Observatori Baix Llobregat
Un altre dada interessant, és el % de joves de nacionalitat estrangera respecte el total de joves del
municipi, i en aquest sentit, podem observar com a Castelldefels la proporció de la població juvenil de
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nacionalitat estrangera respecte el total de població juvenil, va tenir una tendència a augmentar del
2004 al 2009, i a partir del 2009 s’ha anat reduint fins el 2013. Aquesta tendència l’observem igual a
nivell comarcal, però és interessant destacar que la població estrangera entre el col·lectiu jove és un
percentatge important, el 30,3% el 2013, i va arribar a ser el 36,3% el 2009, i el 2004 era el 22,4%.
Mentre que a la comarca, el 2004 els joves estrangers representaven un 10,6% del total de joves, un
20,3% el 2009, i un 17,7% el 2013, com podem comprovar percentatges força menors als de
Castelldefels. A més, cal recordar que la població estrangera global de Castelldefels el 2013 era el 24%
del total de la població.
Gràfic 8: Nombre relatiu de joves de nacionalitat estrangera
40,0
35,0
Título del eje

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Baix Llobregat 10,6

13,0

14,9

16,0

18,2

20,3

20,3

19,4

18,8

17,7

Castelldefels

26,3

29,9

30,4

34,0

36,3

34,7

33,2

31,4

30,3

22,4

Font: Observatori Baix Llobregat
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6- EIXOS D’ACTUACIÓ, ÀMBITS
D’INTERVENCIÓ, OBJECTIUS I
ACCIONS
El Pla Local de Joventut de Castelldefels es desenvolupa a partir de 2 eixos que vertebren l’actuació
municipal. Aquests eixos agrupen àmbits d’intervenció que pretén abordar la política local de joventut, a
partir de la diagnosi de la realitat efectuada. Aquesta estructura permet centrar i visualitzar les prioritats
d’intervenció del Pla Local de Joventut i transmet de manera clara els projectes que volem
desenvolupar pel que fa al jovent. Cadascun dels eixos contempla uns objectius i un conjunt de
programes o actuacions que responen als objectius de l’eix.

Viure a
Castelldefels

Educació

Ocupació

Salut

Gaudir a
Castelldefels

Lleure

Comunicació

Participació
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EIX 1:

VIURE A CASTELLDEFELS

Sota el títol Viure a Castelldefels agrupem tres àmbits d’actuació importants pel desenvolupament vital
de les persones joves. D’una banda, les actuacions adreçades a millorar els processos de formació,
d’una altra banda, les actuacions adreçades a millorar el procés de transició al món laboral, i finalment,
les actuacions adreçades a promoure estils de vida més saludables de la població juvenil.

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 1: EDUCACIÓ I FORMACIÓ
L’educació és un procés que dura tota la vida i la seva finalitat és contribuir al ple desenvolupament de
persones autònomes, solidàries, responsables i compromeses. Un punt cabdal per desenvolupar les
oportunitats futures de les persones joves és la transició educativa, amb l‘evident capacitat
transformadora de l’educació.

Si fem una mirada a les dades referents a educació, en primer lloc, podem observar com la proporció
dels alumnes majors de 14 anys matriculats a l'ESO respecte el total d'alumnes matriculats s’ha anat
reduint seguint la tendència de tota la comarca des del 2007-2008, però en el cas de Castelldefels
sempre es troba una mica per sobre respecte la resta de la comarca.
Gràfic 9: Taxa d'idoneïtat a l'ESO
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
30,0

Baix Llobregat

29,0

Castelldefels

28,0
27,0
26,0

Font: Observatori Baix Llobregat
En concret, la distribució dels alumnes en l’educació secundària obligatòria per centres és la següent:
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Taula 5: MATRÍCULA CASTELLDEFELS CURS 2014-2015

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

22/09/2014
1r ESO

2n ESO

3rESO

4tESO

CENTRES

Grup

Tot.

Grup

Tot.

Grup

Tot.

Grup

Tot.

Total ESO

J.Lluís Sert

4

112

4

124

4

117

4

120

473

Les Marines

3

83

3

82

3

88

3

78

331

Mediterrània

5

159

5

162

5

159

5

151

631

Institut Castelldefels

3

84

2

63

2

57

0

0
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Total Públics

15

438

14

431

14

421

12

349

1.639

Frangoal

2

66

2

58

2

59

2

60

243

La Ginesta

1

34

1

31

1

34

1

34

133

Petit M -F.Bastida

1

34

1

33

1

32

1

30

129

Sant Ferran

1

32

1

27

1

30

1

24

113

Total Privats

5

166

5

149

5

155

5

148

618

Pública+Privada

20

604

19

580

19

576

17

497

2.257

Font: Dades de la Matriculació Unitat d’Educació i Escolarització. Ajuntament Castelldefels
Un altre dada interessant d’observar són les taxes d’escolarització que posen en relació el nombre total
d’habitants de cada edat respecte el nombre total de matriculats, i podem observar com
majoritàriament, entre el 77% i el 85% estan matriculats a Castelldefels. Això significa que la majoria es
queden al municipi per estudiar la secundària obligatòria.
Taula 6: Taxes escolarització
DADES DEL CENS 09/10/2014
ANY
NAIXEMENT

CURS

NOMBRE
HABITANTS

2.002

1r ESO

2.001

2n ESO

2.000
1.999
TOTAL ESO

737

NOMBRE
TOTAL
MATRICULATS
604

DIF. NUMÈRICA
CENS I
MATRICULACIÓ
133

TAXES
ESCOLARITZACIÓ
%
81,95

682

580

102

85,04

3r ESO

698

576

122

82,52

4t ESO

642

497

145

77,41

2.759

2.257

502

81,81

Font: Dades de la Matriculació Unitat d’Educació i Escolarització. Ajuntament Castelldefels

En el gràfic següent podem observar l’evolució de l’escolarització a l’ESO enn centres educatius públics
i concertats de Castelldefels. I podem veure com en els darrers tres anys hi ha hagut un increment
important.
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Gràfic 10: EVOLUCIÓ DE L’ESCOLARITZACIÓ DE L’ESO ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS I
CONCERTATS DEL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS
3000

2500
2257
2056

1600

1717

1608

1764
1825

1738

1682

2126

1922

1901

2000

1916

1932

1925

1500

1000
00-01 0-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

Font: Dades de la Matriculació Unitat d’Educació i Escolarització. Ajuntament Castelldefels

Respecte les dades de matriculació en educació secundària postobligatòria disposem de les següents
dades:
Taula 7: MATRICULACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA CURS 2014-15
13/10/2014
CENTRES

1r Batx.

2nBatx

PFI-PTT

CFGM CFGS

Grup Tot. Grup Tot. Grup Tot. 1r 2n 1r 2n

J.Lluís Sert

2

62

2

60

Les Marines
Mediterrània
SLTET- Municipal

3
2

94
67

2
2

74
60

Total Públics
La Ginesta
Total Privats

7
1
1

Tot
batx

Tot
PFI
PTT

Tot
Tot
CFM CFS

122

122

168
127

168
324
46

76

121

76

121

660
45
45

Pública+Priva.
8
248
7
214
3
46 56 20 47 74 462
46
76
121
Font: Dades de la Matriculació Unitat d’Educació i Escolarització. Ajuntament Castelldefels

705

223
25
25

6
1
1

194
20
20

56 20 47 74

Total

3

46

3

46

46
56 20 47 74

417
45
45

46

*El Servei Local de Garantia Social (SLGS) s’anomena Servei Local de Transició Escola Treball
(SLTET) des del curs 13-14
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Taula 8: TAXES DE MATRICULACIÓ. RELACIÓ CENS I MATRICULACIÓ A L’ EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA CURS 14-15
DADES DEL CENS 09/10/2014
ANY
NAIXEMENT
1.998
1.997
TOTAL
BAT, CFGM,
PFI-PTT
1996

CURS
1r
bat/CFGM/PFIPTT
2n batx/2n
CFGM

1r CFGS

NOMBRE
HABITANTS

NOMBRE
DIF. NUMÈRICA
TAXES
TOTAL
CENS I
ESCOLARITZACIÓ
MATRICULATS MATRICULACIÓ
%

611

350

261

57,45

604

234

363

39,90

1.215

592

623

48,72

581

47

534

8,09

1995
2n CFGS
605
74
531
12,23
TOTAL
1.186
121
1.065
10,20
CFGS
TOTAL
CFGM
BATX.
2.401
713
1.688
29,70
CFGS, PFIPTT
Font: Dades de la Matriculació Unitat d’Educació i Escolarització. Ajuntament Castelldefels

Veiem que la proporció d’alumnes que cursen formació professional respecte el total d'alumnes
matriculats a ensenyaments post obligatoris, té una certa tendència creixent a la comarca del
percentatge d’alumnes que cursen formació professional respecte el total d’alumnes matriculats a
ensenyament post obligatori, fins el punt que el 20011-2012 i el 2012-2013 estan per sobre del 50%,
mentre que a Castelldefels des del 2005-2006 al 2012-2013 està entorn del 30%.
Gràfic 12: Taxa d'alumnes matriculats a ensenyaments professionals
60,0
50,0
40,0
30,0
Baix Llobregat
20,0

Castelldefels

10,0
0,0
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Font: Observatori Baix Llobregat
Respecte la proporció d’alumnes que es graduen a Batxillerat respecte el total de matriculats en el 2n
curs de Batxillerat, podem veure que el curs 2012-2013 a Castelldefels representaven el 70,5%, mentre
que al Baix Llobregat el 79,1%, per tant, podem veure com proporcionalment hi ha més alumnes de
Batxillerat que no s’acaben graduant a Castelldefels que no pas a la resta de la comarca.
Taula 9: Taxa de graduació a Batxillerat
Categories
Baix Llobregat
Castelldefels

2012-2013
79,1
70,5

Font: Observatori Baix Llobregat
En canvi, a nivell de matriculats universitaris per cada 100 joves de 17 a 29 anys, a Castelldefels hi ha
un 13,3%, i a la resta de la comarca el 12,9% el curs 2011-2012.
Taula 10: Taxa de matriculats universitaris
Categories
Baix Llobregat
Castelldefels

2011-2012
12,9
13,3

Font: Observatori Baix Llobregat

Visions respecte l’educació
Més enllà de les dades, la percepció tècnica és que el col·lectiu jove és molt ampli i divers, no només
per la seva àmplia franja d’edat, que recull dels 15 als 29 anys, sinó també per la diversitat de les seves
situacions i característiques, des de joves amb molta formació i recursos personals i familiars, a joves
amb molt poca formació i molt pocs recursos. Fins i tot, a Castelldefels, es pot parlar de polarització,
joves amb estudis universitaris i amb un baix índex d’atur i joves sense formació i amb un alt índex
d’atur. Hi ha un alt percentatge de joves, aproximadament un 25%, que al finalitzar l’educació
obligatòria es pot dir que no han adquirit ni les competències bàsiques. En aquest sentit, s’observa que
hi ha un gran salt entre el nivell amb el que s’acaba l’educació secundària obligatòria (ESO) i el
Batxillerat. A més, el fet que la ESO hagi baixat el nivell respecte anys anteriors, i el batxillerat hagi
passat de 4 anys a 2, ha provocat que es comprimeixi molt l’estudi i suposi un gran esforç pels joves. El
fracàs escolar és molt diferents en funció del barri, així, a barris com Vista Alegre o el Castell l’índex de
fracàs escolar és alt, a barris com Montmar i Poal és baix.
Els tècnics detecten una manca d’expectatives de futur entre alguns joves, amb una manca d’objectius
professionals i motivació. Aquest fet és un problema per conèixer la professió i l’itinerari professional
dels joves, mancança que suposa una dificultat per treballar amb ells. També cal tenir en compte que
per un gruix important dels joves la manca de recursos a la llar els obliga a treballar abans de seguir
formant-se. En algun cas, fins i tot, tot i no trobar feina, el sobre cost que pot suposar la formació hi ha
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famílies que no se’l poden permetre. En aquest sentit, s’observa una mancança de recursos materials
per a estudiar per una part important del col·lectiu jove. Des de necessitats tant bàsiques com poder
pagar-se el transport, com els materials o les matrícules d’alguns cicles formatius que han passat de
costar 70 € a 450 €.
Els recursos educatius
Castelldefels compta amb diferents recursos, programes i serveis adreçats a la formació i educació dels
joves. Pel que fa a equipaments educatius compta amb oferta d’instituts, cicles formatius, educació
superior i PQPI
A banda dels equipaments educatius, des de diferents àrees de l’Ajuntament s’impulsen diferents
serveis i programes com ara el Pla Educatiu d'Entorn, els Tallers d'estudi assistit (suport a la tasca
escolar fora de l’horari lectiu), tallers als IES, programa Enganxa’t a la ciutat (que inclou trobades amb
l’alcalde, xerrades i

trobades d’estudiants, visita guiada al Casal de Joves, etc.), servei d’aules

d’estudi, programa de noves tecnologies a través del Cibercast, formació en lleure (en rotllana) o el Joci
jove, entre d’altres.
L’àmbit tècnic valora però, que la manca de flexibilitat del sistema educatiu no ajuda a la continuïtat de
la formació d’alguns joves. Fins i tot, el model actual dificulta poder combinar la formació amb alguna
ocupació. S’exigeix un alt nivell de presència a la formació i no es pot adaptar a les necessitats o
horaris dels joves.
També s’observa que hi ha una distància important, entre la realitat laboral i la metodologia didàctica de
l’actual sistema educatiu. Aquest fet, és especialment delicat pels joves que els costa més agafar la
dinàmica d’estudi acadèmic.
Una altra mancança important a Castelldefels és la poca oferta de cicles formatius al municipi. Aquest
fet és cabdal per la franja de joves que no volen seguir fent batxillerat. Per exemple, el cicle formatiu de
cuina que hi ha a Castelldefels és privat, i això limita l’accés a un gruix important de la població amb
pocs recursos. El cicle formatiu d’administració i el de comerç sí que està a Castelldefels. I també es
compte amb el Cicle Formatiu de Grau Superior de Turisme, que té molt bona sortida al mercat laboral.
Pel que fa a l’orientació i suport a la formació que s’ofereix actualment als joves és molt generalista i
s’ofereix de manera molt atomitzada i individualitzada. Per exemple, als instituts a tercer i quart d’ESO
ja comencen a fer una orientació individualitzada als alumnes. Però la sensació és que manca
acompanyament en general. Es destaca la necessitat d’una major coordinació entre els diferents
serveis d’orientació per oferir un servei més integrat. És a dir, es troba a faltar una “Taula d’orientació”
tipus la que es promou des de la DIBA en alguns municipis per coordinar els recursos implicats en
l’orientació formativa dels joves. Aquesta coordinació podria generar un servei d’orientació de
referència, tipus “Finestra única”. En ocasions quan un servei deriva algun jove a un altre recurs es
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perd la “pista” d’aquell jove, perquè no hi ha un retorn del treball o el seguiment que es realitza d’aquell
jove, això dificulta el treball coordinat entre serveis.
Els tècnics també observen una manca de complementarietat entre la formació reglada i la no reglada.
Es considera que hi ha poca oferta no reglada, i una manca de complementarietat de la formació amb
el mercat laboral. També es troba a faltar més formació en idiomes i abordar el treball en idiomes d’una
manera més transversal.
Finalment, es destaca una manca d’autonomia per una part dels joves de Castelldefels, que realitzen
una vida molt tancada en el seu barri o el municipi. A més, els joves tenen una cultura de la
immediatesa, que els porta a voler respostes “aquí i ara”. Això obliga als serveis públics a ser molt
ràpids en la gestió de les respostes, de manera que si un jove s’apropa a un servei públic és important
que aquest doni una resposta ràpidament, en menys de 48 hores.

Els objectius del PLJ en l’àmbit de l’educació són:
•

Facilitar l’accés , la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels estudis, per minimitzar el
fracàs escolar i l’abandonament prematur dels estudis

•

Potenciar el treball en xarxa, tant a nivell municipal, com entre els diferents agents educatius de la ciutat

•

Millorar el procés de transició escola-treball de les persones joves

A continuació es presenta un quadre amb el recull d’accions vinculades al desenvolupament i
assoliment dels tres objectius plantejats per aquest àmbit.
Objectius

Accions

Facilitar l’accés , la permanència en el sistema

1.1.1 Ampliació horària de les aules d’estudi.

educatiu i la finalització dels estudis, per
minimitzar el fracàs escolar i l’abandonament

1.1.2 Mart XXI: és possible una colònia humana a mart?

prematur dels estudis.
1.1.3 Espai de debat educatiu a Castelldefels.
Potenciar el treball en xarxa, tant a nivell
municipal,

com

entre

els

diferents

agents

educatius de la ciutat.

1.1.4 Pla educatiu d’entorn.
1.1.5 Guia educativa i pàgina web d’educació.
1.1.6 Treballs de recerca.
1.1.7 Servei local de transició escola treball. (sltet)
1.1.8 Comissió de secundaria i transició escola treball.
1.1.9Maleta de les famílies. eines per l'acompanyament en la tria

Millorar el procés de transició escola-treball de
les persones joves.

d'itinerari educatiu.
1.1.10 Pla de transició al treball pfi-ptt.
1.1.11 Projecte de diversificació curricular. p. Eslora.
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Accions:
1.1.1

AMPLIACIÓ HORÀRIA DE LES AULES D’ESTUDI

EIX

EDUCACIÓ
General

Facilitar l’accés , la permanència en el sistema educatiu i la
finalització dels estudis, per minimitzar el fracàs escolar i
l’abandonament prematur dels estudis

Específic

Ampliar l’horari del servei d’aules d’estudi en dates d’exàmens.

Objectius

Facilitar espais d’estudi amb les característiques adequades de
silenci, comoditat i tranquil·litat.
Aconseguir més bon rendiment acadèmic dels i les joves de
Castelldefels

Descripció

El programa es desenvolupa ampliant l’horari de la Biblioteca municipal a la nit i els
caps de setmana (matí/tarda) per tal d’habilitar espais adients i afavoridors de
l’estudi. S’estableixen els horaris en funció de les èpoques d’exàmens de les
diferents universitats en les què estudien els i les joves de la ciutat i dels centres
d’educació secundària de la ciutat. En aquests períodes s’habiliten les aules fins a
les 00h de la matinada entre setmana i fins a les 22h els caps de setmana.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2

3

17-20

21-25

25-29

Lidera

Joventut

Col·labora

Biblioteca Ramón Fdez Jurado.
Regidoria de cultura.

2016
1
Temporització

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Controladors contractats externament

Funcionals

Espais de la biblioteca

Recursos

Econòmics

14.000 €

Indicadors
d’avaluació

Hores d’obertura./ Nombre d’usuaris.

Comunicació

Web municipal, xarxes socials i cartells als centres de secundària
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2019
4

1

2

3

4

1.1.2

MART XXI: ÉS POSSIBLE UNA COLÒNIA HUMANA A MART?

EIX

EDUCACIÓ
General

Facilitar l’accés , la permanència en el sistema educatiu i la
finalització dels estudis, per minimitzar el fracàs escolar i
l’abandonament prematur dels estudis

Específic

Facilitar l’acompanyament a l’escolaritat i la millora de l’èxit
escolar donant suport a l’organització d’activitats tecnològiques
que promoguin metodologies innovadores d’aprenentatge.

Objectius

Nivell de prioritat

El projecte Mart XXI s'adreça a nois i noies de 3r i 4t d'ESO que, malgrat tenir
capacitats i potencial per als estudis, presenten un elevat risc d'abandonar-los.
Cada edició s'estructura en 5 sessions de treball d'un matí al Campus del Baix
Llobregat de la UPC on els alumnes s'incorporen a un dels 8 grups de treball creats
per desenvolupar l'estudi d'un àmbit de coneixement vital per a l'èxit de la missió.
Cadascun dels grups està coordinat per personal de la UPC especialista en aquell
àmbit de coneixement.
1
2
3

Destinataris

12-16

Descripció

17-20

21-25

Lidera
Metodologia

Educació

Agents implicats

UPC de Castelldefels
Col·labora

Diputació de Barcelona – Àrea d'Educació
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Generalitat de Catalunya Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa

2016
1
Temporització

2

3

2017
4

1

2

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnica d’educació

Funcionals

UPC

Recursos

Econòmics

1500 €

Indicadors
d’avaluació

Indicadors qualitatius
- Valoració dels centres educatius
- Valoració dels tres ajuntaments i la UPC
Indicadors quantitatius
- Numero de sessions:
- Número de participant:

Comunicació

25-29

www.castelldefelseduca.org
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3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

1.1.3

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU A CASTELLDEFELS

EIX

EDUCACIÓ
General

Potenciar el treball en xarxa, tant a nivell municipal, com entre
els diferents agents educatius de la ciutat .

Específic

Possibilitar espais de trobada dels diferents agents implicat en
el PEE, per la reflexió i l’intercanvi d’experiències.

Objectius

Millorar els vincles entre escola, família i entorn.

Descripció

L’Espai de Debat Educatiu (EDE) ofereix, a professionals de l’educació i a les
famílies, la possibilitat de reflexionar i debatre, conjuntament, aspectes importants
de l’educació per tal de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència
educativa.. S’organitzen reunions mensuals amb els diferents agents de la
comunitat educativa per:
- Planificar i organitzar el pla de formació de les famílies
- Fer el seguiment de les actuacions proposades
- Organitzar actuacions conjuntes amb la comunitat educativa al voltant dels còmics
i les auques.
- Mesurar amb indicadors les noves actuacions /- Creació i seguiment del bloc

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2

3

17-20

21-25

25-29

Lidera

Educació

Col·labora

Serveis Educatius ELIC
AMPA
Directors d'Educació primària i secundària
CASAP Can bou
Policia Local
Entitats del municipi

2016
1
Temporització

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

Disseny
Implementació
Avaluació

Recursos

Humans

Tècnics de les àrees implicades

Funcionals

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

Econòmics

2.800 €

Indicadors
d’avaluació

Nombre de trobades realitzades de setembre a juny / Mitjana de participació /
Nombre de regidories o/i serveis que participen

Comunicació

www.castelldefelseduca.org
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3

4

1.1.4

PLA EDUCATIU D’ENTORN

EIX

EDUCACIÓ
General

Potenciar el treball en xarxa, tant a nivell municipal, com entre
els diferents agents educatius de la ciutat .

Específic

Afavorir la cohesió social, promoure la coeducació, fomentar la
interculturalitat i millorar la presència i l'ús social de la llengua
catalana, per a en conseqüència, contribuir a incrementar l'èxit
escolar

Objectius

Descripció

El Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa oberta i de cooperació educativa, que vol
donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants
i joves coordinant i dinamitzant l'acció educativa de la ciutat més enllà de l'àmbit
escolar, enfortint les xarxes educatives, la participació en activitats de lleure i
esportives, els vincles entre les famílies, l'escola i l'entorn i reduir les desigualtats
entre col·lectius El PEE recull actuacions de diverses categories, com grups de
treball específics, programes de suport i diferents activitats. Compta amb diferents
comissions formades per representants del diferents sectors de la comunitat
educativa i social, estableixen un teixit d'intercanvis entre tots els centres educatius
i els serveis; avaluen en xarxa les actuacions en funcionament i elaboren propostes
de millora.
Comissió representativa institucional
Acull els representants institucionals (Ajuntament i Departament d'Ensenyament)
amb els seus tècnics de referència, els representants de la comunitat educativa i
les entitats.
És on es defineixen les grans orientacions del PEE, on se'n fa el seguiment, s'hi
aprova el pla d'actuacions i la memòria de cada curs.
Comissió operativa del PEE
Garantir la gestió tècnica i la dinamització del desenvolupament del PEE.
Comissió d'àmbit d'activitats extraescolars, lleure i complementàries (CA1)
Crear espais de trobada per tal de compartir experiències de l'àmbit extraescolar i
de projectes complementaris.
Comissió d'àmbit de secundària i transició escola treball (CA2)
Oferir actuacions de diversificació curricular des dels instituts per l'alumnat de 3er i
4art d'ESO i dissenyar un projecte de suport a l'escolarització.
Comissió d'àmbit de família, centre educatiu i entorn (CA3)
Donar suport al Pla municipal de formació de mares i pares.
Millorar els vincles entre escola, família i entorn.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

3
21-25

25-29

Lidera

Educació

Col·labora

Esports, SS, joventut, cultura, pal de barris,
centres educatius, serveis educatius, entitats
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2016
1
Temporització

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnics de les diferents àrees municipals

Funcionals

Centres educatius i espais municipals

Recursos

Econòmics

Aportacions de cada àrea

Indicadors
d’avaluació

Indicadors quantitatius
•

Nombre de centres educatius participants:

•

Nombre de regidories participants:

Indicadors qualitatius

Comunicació

•

Valoració de les actuacions del PEE. Veure memòria

•

Valoració tècnica

http://www.castelldefels.org/ca/guiaEducativa/doc_generica.asp?dogid=1333
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3

4

1.1.5

GUIA EDUCATIVA I PÀGINA WEB D’EDUCACIÓ

EIX

EDUCACIÓ
General

Potenciar el treball en xarxa, tant a nivell municipal, com entre
els diferents agents educatius de la ciutat .

Específic

Facilitar l’accés a la informació de serveis i activitats educatius
que s’ofereixen a la ciutat

Objectius

Descripció

La guia educativa és una recull de la informació i activitats educatives que ofereix
l’ajuntament al ciutadà en general i a la comunitat educativa en particular,. Inclou
la informació de tots els serveis,activitats i programes que ofereix l’ajuntament en
matèria educativa.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Educació

Col·labora

Totes les regidories

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnics municipals de les diferents àrees

Funcionals

Pagina web

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Indicadors quantitatius
Núm visites al web
Indicadors qualitatius
Valoració tècnica
Valoració dels usuaris

Comunicació

www.castelldefels.org/guiaeducativa
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2019
4

1

2

3

4

1.1.6

TREBALLS DE RECERCA

EIX

EDUCACIÓ
General

Potenciar el treball en xarxa, tant a nivell municipal, com entre
els diferents agents educatius de la ciutat

Específic

Potenciar les activitats de recerca realitzades per l’alumnat de
batxillerat i cicles formatius.

Objectius

Descripció

Acte on els alumnes expliquen els treballs de recerca de Batxillerat i cicles
formatius.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25
Educació

Col·labora

Inspecció del Departament d'Ensenyament,
Instituts de Castelldefels,

1

2

3

2017
4

1

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnica d’educació

Funcionals

UPC

Recursos

Econòmics

500 €

Indicadors
d’avaluació

Indicadors qualitatius
- Valoració dels centres educatius
- Valoració del CRP
Indicadors quantitatius
- Numero de projectes:
- Número de participant

Comunicació

25-29

Lidera

2016

Temporització

3

A través dels centres educatius
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2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

1.1.7

SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL. SLTET

EIX

EDUCACIÓ
General

Millorar el procés de transició escola-treball de les persones
joves

Específic

Informar,orientar,acompanyar i fer el seguiment del jovent, de
16 a 21 anys, per tal de possibilitar el seu itinerari formatiu i/o la
seva inserció laboral.

Objectius

Informar i orientar els centres educatius de secundària per tal
de facilitar el procés d'orientació a l'alumnat que no assoleix els
objectius de l'ensenyament secundari obligatori i oferir suport a
projectes educatius adreçats a l'èxit escolar
Descripció

Nivell de prioritat

El Servei Local de Transició Escola Treball ofereix informació, orientació, formació i
acompanyament al jovent de Castelldefels de 16 a 21 anys que no ha assolit els
objectius de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que vol continuar el seu
itinerari formatiu o bé iniciar la inserció al món laboral.
1
2
3

Destinataris

12-16

Metodologia

Agents implicats

17-20

21-25

Lidera

Educació

Col·labora

Serveis socials

2016
1
Temporització

25-29

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

4 Educadors /1 Coordinador

Funcionals

Centre SLET

Recursos

Econòmics

54.299€

Indicadors
d’avaluació

Nombre de consultes que s'atenen al llarg d'un curs
Nombre de reunions de coordinació realitzades amb cadascun dels instituts i
percentatge d'assistència a les reunions dels projectes organitzats a nivell
municipal i comarcal.

Comunicació

Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o
internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al
servei (anual)
www.castelldefelseduca.org
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1.1.8

COMISSIÓ DE SECUNDARIA I TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL

EIX

EDUCACIÓ
General

Millorar el procés de transició escola-treball de les persones
joves

Específic

Oferir actuacions de diversificació curricular a l’alumnat de 3r i
4t d’ESO.

Objectius

Crear itineraris de transició escola treball.
Aprofundir en el treball coordinat entre els centres educatius de
secundària, l’escola d’adults, l’UPC i així facilitar el coneixement
intercentres i acordar actuacions comunes.
Descripció

Organització de reunions mensuals per treballar en xarxa amb l'objectiu
d'incrementar l'èxit educatiu.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2

3

17-20

21-25

25-29

Lidera

Educació

Col·labora

Centres educatius de secundaria
-Inspecció / EAP / Promoció econòmica
Serveis Socials

2016
1
Temporització

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

Disseny
Implementació
Avaluació

Recursos

Humans

Tècnics de les àrees implicades

Funcionals

Centre educatius

Econòmics
Indicadors
d’avaluació

Nombre de centres implicats
Nombre d’actuacions portades a terme
Valoració dels agents participants

Comunicació

Canals de comunicació intens i amb els centres educatius
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2

3

2019
4

1

2

3

4

1.1.9

MALETA DE LES FAMÍLIES. EINES PER L'ACOMPANYAMENT EN LA TRIA
D'ITINERARI EDUCATIU

EIX

EDUCACIÓ
General

Millorar el procés de transició escola-treball de les persones
joves

Específic

Orientar les famílies d'alumnes de 4t d'ESO en el procés
d'acompanyament als seus fills en la tria d'itinerari educatiu i
professional que comporta la transició als estudis postobligatoris

Objectius

Descripció

Es tracta d’un conjunt d’un programa de suport que permet complementar la tasca
d’orientació que ja es realitza en el centre i facilita eines i recursos que ajudin a
les famílies a acompanyar als fills i filles en el procés de tria d’itinerari educatiu en
la transició cap als estudis posteriors a l’ESO. Inclou activitats formatives dirigides
a famílies:
- "Orienta’t en Família" Xerrada oberta / Taller participatiu / -Tutories amb sessión
individualitzades i acompanyament posterior

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

2
17-20

Agents implicats

21-25

25-29

Lidera

Educació

Col·labora

centres educatius

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnica d’educació

Funcionals

Centres educatius

Recursos

Econòmics

Suport de Diputació de Barcelona

Indicadors
d’avaluació

Indicadors quantitatius
•
•

Nombre d'activitats realitzats:
Nombre participants:

Indicadors qualitatius
•
•

Comunicació

Valoració dels centres educatius.
Valoració tècnica / Valoració dels implicats

www.castelldefelseduca.org
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2

3

2019
4

1

2

3

4

1.1.10

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL PFI-PTT

EIX

EDUCACIÓ
General

Millorar el procés de transició escola-treball de les persones
joves

Objectius
Específic

Proporcionar les competències professionals que permetin
la seva inserció al món laboral, d'acord amb les seves
capacitats i expectatives personals.
Facilitar la continuïtat formativa, especialment en els cicles
de formació professional de grau mitjà, mitjançant
l'ampliació de les competències bàsiques i el
desenvolupament de les capacitats clau que afavoreixen
l'aprenentatge al llarg de la vida.

Descripció

Els programes de formació i inserció tenen finalitat educativa, formativa i
professionalitzadora. Han de permetre a l'alumne el seu desenvolupament personal
i l'adquisició de competències que li facilitin tant la inserció social i laboral com la
continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris
Actualment estem portant a terme tres perfils:
•
•
•

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

Auxiliar en establiments hotelers i de restauració.
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar en operacions de muntatge d’instal·lacions electrotècniques en
edificis
1
2
3

12-16

Agents implicats

17-20

21-25

Lidera

Educació

Col·labora

Promoció econòmica

2016
Temporització

25-29

1

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

Disseny
Implementació
Avaluació

Recursos

Humans

Professorat , coordinadora

Funcionals

Seu del SLTET

Econòmics

54.299€ (SLET)

Indicadors
d’avaluació

% alumnes que realitzen formació pràctica en empresa, que finalitza la formació
pràctica, procedent d'altres municipis, que finalitza el PFI-PTT , que aprova el PFIPTT, que s 'insereix laboralment, que es presenta a la prova d'accés a cicles
formatius de grau mitjà, que segueix un itinerari formatiu

Comunicació

www.castelldefelseduca.org
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4

1.1.11

PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR. P. ESLORA

EIX

EDUCACIÓ
General

Millorar el procés de transició escola-treball de les persones
joves

Específic

Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en l’atenció
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària
obligatòria, a través del projecte Eslora. Programa de
diversificació curricular als instituts de Castelldefels

Objectius

Nivell de prioritat

Aquest projecte sorgeix com resposta a la necessitat d'aplicar estratègies d'atenció
a l'alumnat que permetin donar resposta a les seves necessitats educatives per
assolir els objectius de l'etapa, mitjançant una organització de continguts i matèries
del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i una metodologia
específica i personalitzada. Aquesta adaptació pretén facilitar l'assoliment d'unes
competències bàsiques, tant de l'àmbit social com del cognitiu que els permeti la
incorporació al món adult, els doti de recursos per a accedir a la vida laboral amb
igualtat d'oportunitats i, si és possible, que puguin obtenir el graduat en educació
secundària obligatòria. La idea és que l'estada a l'empresa els aporti una
experiència i unes possibilitats d'aprenentatge complementàries a les activitats que
ofereix l'institut i que formi part de l'adaptació curricular realitzada pel centre.
1
2
3

Destinataris

12-16

Descripció

Metodologia

Agents implicats

17-20

21-25

Lidera

Educació

Col·labora

Inspecció del Departament d'Ensenyament,
Instituts de Castelldefels, i les regidories de
Promoció econòmica, Serveis Socials les
entitats col·laboradores

2016
1
Temporització

25-29

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnica d’educació

Funcionals

A les entitats col·laboradores
Reunions al Serveis educatius c

Recursos
Econòmics
Indicadors
d’avaluació

800 €

Indicadors quantitatius
-Nombre participants:
-Nombre d’entitats col·laboradores:
Indicadors qualitatius
- Valoració de les entitats col·laboradores.
- Valoració dels centres educatius / - Valoració tècnica

Comunicació
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2

3

2019
4

1

2

3

4

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 2: OCUPACIÓ
La situació d’especial vulnerabilitat del col·lectiu jove al mercat laboral i les dificultats per
accedir a la feina és el principal repte que cal abordar per millorar l’ocupabilitat dels i les
joves. Quan es parla d’inserció laboral i professional dels joves es fa referència, en especial, a
l’accés a un primer lloc de treball i a la seva estabilitat. La plena integració del jove a la
societat suposa trobar una feina que li permeti aconseguir una autonomia econòmica que li
possibiliti assolir els nivells de benestar que la societat li ofereix.

Respecte el percentatge de persones de 16 a 29 anys que busquen ocupació, hagin treballat
amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei
Públic d'Ocupació Estatal podem veure com Castelldefels presenta unes dades millors que la
resta de la comarca. Entre el 2009 i el 2013 el percentatge de joves registrats es mou entre el
10 i el 12%, mentre que a la resta de la comarca del Baix Llobregat l’atur registrat és entre el
14 i el 16%.
Val a dir, que com s’assenyala des de l’observatori del Baix Llobregat: “El col·lectiu jove està
infrarepresentat en les dades d'atur registrat, ja que molts joves que cerquen la primera feina
no es registren com a aturats als serveis públics. No obstant, és una de els poques dades de
treball de les que disposem periòdicament a nivell municipal.”
Gràfic 13: Taxa d'atur registrat juvenil
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Font: Observatori Baix Llobregat
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Taula 11: Aturats registrats Desembre 2014 Castelldefels
Grups d'edat

Menors de 20
anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
Majors de 59
anys
TOTAL

Total

Variació mensual

Variació interanual

Taxa
d'atur

Absoluts

%

Absoluts

%
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-1

-2,38%

-11

-21,15%

8,44%

179
289
468
622
668
604
507
542
366

-14
-17
-20
-15
-35
-13
-11
1
3

-7,25%
-5,56%
-4,10%
-2,35%
-4,98%
-2,11%
-2,12%
0,18%
0,83%

-4
-74
-112
-92
-81
-44
-16
7
9

-2,19%
-20,39%
-19,31%
-12,89%
-10,81%
-6,79%
-3,06%
1,31%
2,52%

8,86%
8,37%
9,68%
10,35%
11,73%
12,43%
14,13%
20,59%
31,42%

4.286
-122
-2,77%
-418
-8,89%
Font: Programa Hermes Diputació de Barcelona

12,34%

Respecte el percentatge de contractes temporals signats pels joves al llarg de l'any sobre el
total de contractes signats pels joves podem veure que les dades són força esclaridores, ja
que el percentatge de contractes temporals se situa entorn el 85% a Castelldefels, i encara és
superior a la resta de la comarca que arriba al 90%.
Val a dir, que com es comenta des de l’Observatori del Baix Llobregat “no es tracta del
nombre de joves amb contracte temporal. Són contractes signats al llarg de l'any, normalment
de nova incorporació, però també pot ser que una mateixa persona hagi signat més d'un
contracte aquell mateix any. L'indicador no mostra la situació laboral del col·lectiu jove.” Però
en tot cas, la dada és molt significativa.
Gràfic 14: Taxa de temporalitat de la nova contractació entre el col·lectiu jove
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Font: Observatori Baix Llobregat

Finalment, amb relació al percentatge de contractes signats per ETT entre el col·lectiu jove en
relació al total de contractes signats per aquest grup, veiem com en el cas de Castelldefels el
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% de joves és molt menor al de la resta de la comarca. Mentre que a Castelldefels els joves
no suposen ni un 5% de les persones que signen contractes per ETT, a la resta de la
comarca el col·lectiu jove suposa el 23% del total dels contractes signats per ETT. Tot i això,
la tendència temporal general és que en ambdós casos, tant a la comarca com a
Castelldefels, el % de joves que signen contractes per ETT respecte el total es va reduint.
Gràfic 15: Pes del total de contractes per ETT sobre el col·lectiu jove
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Castelldefels compta amb diferents recursos i serveis adreçats a donar suport a la recerca de
feina i a fomentar l’ocupació. Aquests recursos s’articulen des de l'Àrea de Promoció
Econòmica i Comerç que treballa per al desenvolupament local amb l’objectiu de millorar les
condicions socioeconòmiques dels ciutadans i de les empreses i comerços de Castelldefels.
Per aconseguir-ho, planifica i desenvolupa serveis, programes, fires, activitats diverses de
dinamització econòmica, per tal que els actors socioeconòmics s’anticipin i s’adaptin a les
contínues transformacions que es produeixen en el món del treball i de l’economia.
Aquests serveis s’articulen principalment a través de la Guaita, com a equipament de
referència. Si ens fixem en les dades d’usuaris d’aquest equipament, podem observar les
següents dades (les dades fan referència a registres d’usos, no de persones).
La Borsa de Treball, pel que fa a joves de 16 a 29 anys registrats, comptava al 2014 amb 361
persones, de les quals 115 tenien l’ESO, és a dir, gaire bé el 32%, 70 tenien el batxillerat, és
a dir, el 19%, i la resta Cicles Formatius de Grau Mitja, Cicles Formatius de Grau Superior,
titulació universitària, i finalment, només 30 no tenien la ESO.
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Taula 12: Joves (16 a 29 anys) Alta Borsa de Treball
DONES

HOMES

TOTAL

CONTRACTADES

ALTA A
2014

CONTRACTADES
2014

Sense ESO

154

211

365

7

30

1

ESO

485

572

1057

53

115

2

CFGM

219

199

418

22

53

0

CFGS

155

119

274

17

42

0

BATX

330

231

561

25

70

2

UNIVERSIT

259

92

351

16

51

0

TOTAL

1602

1424

3026

140

361

5

Font: La Guaita
Pel que fa a programes d’inserció específics de joves és important destacar que les dades
que s’indiquen són les que consten al servei, però hi ha insercions que no consten.
Taula 13: Programes joves
2014

interessats

entrevistats

Fem ocupació per joves

seleccionats
13

Joves per l'ocupació

34

28

17

Casa d'Oficis

44

20

10

Amb relació a la formació podem observar que durant l’any 2014 es van inscriure 1305
persones, de les quals finalment es van seleccionar 65, és a dir, s’han seleccionat un 5% de
les persones inscrites, de les quals 42 han finalitzat amb diploma, és a dir, un 64,6% de les
seleccionades.
Respecte el servei d’orientació, assenyalar que s’han realitzat 60 orientacions individuals
durant el passat any 2014.
Finalment, respecte els assessoraments a emprenedors, comentar que dels 114
assessoraments de l’any 2014, 13 han acabat posant en marxa una empresa, és a dir, un
11,4% dels assessorats.
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Visions respecte l’ocupació
Des de l’àmbit tècnic es valora que en els anys de bonança econòmica el mercat laboral ho
“absorbia tot”, hi havia molta demanda de treball, fins i tot, poc qualificat. Però ara la situació
ha canviat molt perquè hi ha molt poques ofertes de treball i molta demanda, de manera que
les empreses poden triar i això dificulta l’accés als joves, en general, perquè no tenen
experiència laboral, i als joves poc formats en especial, perquè a més no tenen una formació
especialitzada. Els joves tenen les portes tancades a moltes feines per la manca
d’experiència, i això és un cercle viciós perquè tenen dificultats per accedir a la primera feina.
A més, actualment les ofertes de feina ja no arriben al mercat, perquè abans es col·loca un
familiar o un amic, que no pas un desconegut.
S’assenyala, que actualment, aproximadament només un 25% dels joves està disposat a
treballar als 16 anys mentre segueixen els seus estudis. Es considera que abans molts joves
estaven disposats a treballar mentre continuaven els seus estudis, però ara això ha canviat.
Tot i això, es reconeix que el mercat laboral ja no té tantes ofertes de feina que permeten
combinar feina amb estudis. Però a més a més, el sistema educatiu tampoc ajuda, perquè
manca flexibilitat per poder-se adaptar a una jornada laboral.
L’oferta laboral a Castelldefels gira entorn de sectors com l’hosteleria, la restauració, les
residències, i les tasques administratives. Però tot i que l’hosteleria té una demanda alta,
aquesta és estacional. També hi ha bars i tallers. Hi ha una demanda en l’àmbit del comerç
degut al centre comercial l’Ànec Blau, però aquesta és molt precària, i a més, poden agafar
estudiants universitaris. També hi ha una important oferta de treball en l’àmbit sociosanitari
però hi ha baixa ocupabilitat i a més, actualment no hi ha aquest tipus formació específica a
Castelldefels. S’observa que en molts d’aquests àmbits es demana una titulació mínima de
grau mig. A Castelldefels hi ha 21 residències de gent gran, però el CFGM de sociosanitari
més proper està a Esplugues de Llobregat.
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Els objectius del PLJ en l’àmbit de l’ocupació són:
• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al
treball i la realització del propi projecte professional en igualtat d’oportunitats.
• Impulsar l’emprenedoria i el treball autònom com mecanismes per millorar les oportunitats d’ocupació
i desenvolupament professional

Objectius

Accions
1.2.1 Programa de Garantia juvenil

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per

1.2.2 Joves per l’ocupació

augmentar les seves oportunitats d’accés al treball i la

1.2.3 Casa d’oficis

realització del propi projecte professional en igualtat

1.2.4 Fem ocupació per joves

d’oportunitats.

1.2.5 Formació complementària idiomes
1.2.6 Curs de monitor lleure (Trescajove)
1.2.7

Programa

experiències

professionals
1.2.8 Formació ocupacional i cursos
Impulsar l’emprenedoria i el treball autònom com mecanismes
per millorar les oportunitats d’ocupació i desenvolupament
professional.
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1.2.9 Subvenció per a joves autònoms i
emprenedors

1.2.1

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

EIX

OCUPACIÓ
General

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

Específic

Garantir que totes les persones joves que no treballen, ni
estudien , rebin una oferta d'ocupació de qualitat, educació
continua, formació com a aprenent o un període de pràctiques
en un termini de quatre mesos.

Objectius

Descripció

El jove que formi part del Programa tindrà l’acompanyament i suport per part d’un
Tècnic d’Ocupació per identificar la seva situació ocupacional, i així establir
conjuntament un projecte professional. S’ofereix al jove diferents accions i recursos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

Orientació i assessorament professional
Recerca de feina
Formació en idiomes i TIC
Programes de formació i treball
Pràctiques laborals
Ofertes de feina (subvencions per
empreses)
Subvencions per joves emprenedors
Programes de Mobilitat internacional
1
2

12-16

Agents implicats

17-20

21-25

25-29

Lidera

Servei de Promoció econòmica

Col·labora

Joventut, educació

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

1 tècnic d’ocupació a jornada complerta
2 espais d’atenció al jove (Kasal i La Guaita)

Recursos

Funcionals

1 equip informàtic amb lector de DNI electrònic per cada espai
d’atenció

Econòmics

Vinculats a subvencions específiques

Indicadors
d’avaluació

Nombres de registres / Nombre d’accions realitzades amb els joves / Nombre de
joves insertats laboralment / Nombre de joves realitzant accions formatives /
Nombre d’accions realitzant accions d’emprenedoria

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials, díptics i estands informatius
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1.2.2

JOVES PER L’OCUPACIÓ

EIX

OCUPACIÓ
General

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

Específic

Formar professionals que exerceixen la seva activitat
professional en empreses de hostaleria i hoteleries de la ciutat,
sobre tot en establiments que ofereixen serveis de bar i també
menjars ràpids, tipus plats combinats, tapes i entrepans.

Objectius

Descripció

Programa de suport a l’experiència pràctica de persones joves desocupades que
combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i
adquisició d’experiència professional en empreses. S’ofereix una visió general de
les normes i condicions higiènic-sanitàries en restauració i del funcionament d'una
sala de bar o restaurant. Les sortides professionals d’aquesta formació, són:
‐
‐
‐
‐

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

Ajudant de cambrer/a
Auxiliar de cuina
Auxiliar de col·lectivitats
Ajudant de bar
1

12-16

Agents implicats

2

17-20

21-25

25-29

Lidera

Servei de Promoció econòmica

Col·labora

Empreses acollidores d’alumnes en practiques,
del sector de la formació que es realitza

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

1 tècnic responsable del programa
Formadors

Recursos

Funcionals

Espai per fer la formació teòrica i pràctica
equip informàtic

Econòmics

Vinculats a subvencions del SOC

Indicadors
d’avaluació

Obtenció de la ESO / % d’Inserció laboral

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials, díptics i estands informatius
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2019
4

1

2

3

4

1.2.3

CASA D’OFICIS

EIX

OCUPACIÓ
General

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

Específic

Aprendre el ofici d’auxiliar socio sanitari i atenció a les persones
i el lleure en col·lectius específics, rebent una formació
vinculada al certificat de professionalitat i adquirint l’experiència
necessària

Objectius

Nivell de prioritat

Aprendre L’ofici de mantenidor i reparador d’habitatges , per a
realitzar petites reparacions d’avaries als edificis i en les seves
instal·lacions
Les Cases d’Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors
de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context
de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d’Oficis, els
joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen
en serveis d’interès col·lectiu. Els sis primers mesos, son de formació i un cop
superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació (Ajuntament de
Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte per a la formació i
aprenentatge”).
1
2
3

Destinataris

12-16

Descripció

Metodologia

Agents implicats

17-20

21-25

Lidera

Servei de Promoció econòmica

Col·labora

Entitats acollidores d’alumnes en practiques, del
sector de la formació que es realitza

2016
1
Temporització

25-29

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

1 Directora de la Casa d’oficis
2 Tutors dels grups. 1 per cada mòdul.

Recursos

Formadors específics
Funcionals

Espais habilitats per fer la formació teòrica i pràctica

Econòmics

Vinculats a subvencions del SOC

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’alumnes / % de alumnes que assoleixen la certificació

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials, butlletí, La guaita
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2

3

4

1.2.4

FEM OCUPACIÓ PER JOVES

EIX

OCUPACIÓ
General

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

Específic

Millorar la inserció laboral de les persones joves que
compleixen els requisits per participar en e programa
combinant la formació amb la contractació subvencionada per a
l’empresa contractant.

Objectius

Descripció

El programa dona la possibilitat a les empreses interessades i que resultin
seleccionades , beneficiar-se d’una subvenció per part del SOC per a la
contractació d’una persona de perfil administratiu-comercial, per l’import del salari
mínim interprofessional (648,60 €/mes) corresponent al tipus de contracte per
jornada complerta o part proporcional en funció de la jornada parcial prevista i per
un màxim de 6 mesos. Aquests contractes subvencionats són compatibles amb els
incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos pe
a cadascuna de les modalitats contractuals.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Servei de Promoció econòmica

Col·labora

Empreses acollidores d’alumnes en practiques,
del sector de la formació que es realitza

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

Disseny
Implementació
Avaluació

Recursos

Humans

Tècnics municipals

Funcionals

Espais habilitats per la formació teòrica

Econòmics

Subvencions específiques

Indicadors
d’avaluació

Numero de contractes

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials, la guaita
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3

2019
4

1

2

3

4

1.2.5

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA IDIOMES

EIX

OCUPACIÓ
General

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

Específic

Oferir cursos de formació d’idiomes que complementin al
formació dels joves

Objectius

Cursos de formació complementària vinculats a l’àmbit dels idiomes.
Descripció

4 cursos:
- Anglès nivell A2
- Anglès nivell B1
- Anglès comercial *
- Anglès per la gestió administrativa *

Nivell de prioritat
Destinataris

1
12-16

2
17-20

21-25

Lidera
Metodologia

Agents implicats

25-29

Servei de promoció econòmica

Col·labora
2016
1

Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Coordinadora dels cursos / Formadors

Funcionals

Aules de formació

Recursos

Econòmics

Vinculats a subvencions del SOC

Indicadors
d’avaluació

Indicadors propis del centre d’estudis que imparteix l’acció.

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials, la guaita

49

3

2019
4

1

2

3

4

1.2.6

CURS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (TRESCAJOVE)

EIX

OCUPACIÓ
General

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

Específic

Facilitar el curs de formació que permet obtenir el títol de
monitors de lleure

Objectius

Descripció

L’objectiu del curs és: Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats del lleure educatiu
adreçades a la infància i joventut, en el marc de la programació general d’una
organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint
explícitament en l’educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat
i prevenció de riscos. El curs de monitors capacita, sota tutoria i supervisió d’un
director Per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil,
capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en
el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques
específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i
atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
Per accedir a aquest curs cal tenir de 18-29 anys i estar inscrit a garantia juvenil

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

Lidera

Promoció econòmica

Col·labora

Entitats acollidores d’alumnes en practiques, del
sector de la formació que es realitza

2016
1
Temporització

3

2

3

25-29

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Coordinadora de la formació

Funcionals

Espais habilitats per fer la formació teòrica

Recursos

Econòmics

Vinculats a subvencions d’altres institucions

Indicadors
d’avaluació

Numero d’alumnes que assoleixen el Carnet de monitor

Comunicació

La Guaita
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2019
4

1

2

3

4

1.2.7

PROGRAMA EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS

EIX

OCUPACIÓ
General

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

Específic

Facilitar les pràctiques professionals de joves en empreses

Objectius

Descripció

Concessió de subvencions a les empreses, amb centres de treball a Catalunya, per
compensar la beca de suport o el salari de les persones joves inscrites en la
Garantia Juvenil i que han realitzat les pràctiques en el marc del programa
d'Experiències Professionals en Empreses que s'esmenta en el preàmbul d'aquesta
Ordre. El programa d'Experiències Professionals en Empreses compta amb la
col·laboració d'agències de col·locació contractades pel Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya per dur a terme diferents accions de suport a les empreses i a les
persones joves en el desenvolupament de les pràctiques, així com el seguiment i
verificació de les mateixes.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Servei de promoció econòmica

Col·labora

Empreses que contractin als joves

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

1 tècnic prospector d’empresa/ 1 tècnic orientador laboral

Funcionals
Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Numero de contractacions

Comunicació

La Guaita
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4

1.2.8

FORMACIÓ OCUPACIONAL I CURSOS

EIX

OCUPACIÓ
General

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

Específic

Oferir una formació especialitzada que permetin augmentar les
possibilitats d’inserció dels joves

Objectius

Descripció

Formació ocupacional amb accions que capaciten o actualitzen coneixements de
cara a poder exercir una professió
o
o
o
o

CP Activitats administratives en relació amb el client.
CP Activitats de venda
CP Gestió administrativa i financera del comerç internacional
CP Inserció Laboral de persones amb discapacitat

Al dispositiu de Vistalegre:
o

Curs de manteniment / Curs de cambrer/a de pisos/ Curs de magatzem i
carretoner

Formació modulada per emprenedors: Accions de formació que tenen com a
objectiu fomentar l'esperit emprenedor i ajudar les persones emprenedores a posar
en marxa la seva idea de negoci així com dotar-les d'eines que els ajudin en la
gestió de la seva empresa.
Conferencies i seminaris: Activitats que tenen per objectiu facilitar la reflexió sobre
aspectes diversos que afecten les formes de gestió actuals de les petites empreses
i dels comerços, fomentant una cultura empresarial innovadora que permeti
l'adaptació a un entorn productiu canviant.
Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Tècnica de Formació: Pilar López

Col·labora

Empreses acollidores d’alumnes en practiques,
del sector de la formació que es realitza

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

1 tècnic de formació / Formadors

Funcionals

Aules homologades / Equips informàtics

Recursos

Econòmics

Vinculats a subvencions del SOC, Diputació de Barcelona
.Aportació ajuntament 39.400 €

Indicadors

Numero d’alumnes que obtenen el títol / Número d’insercions

Comunicació

La Guaita
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4

1.2.9

SUBVENCIÓ PER JOVES AUTÒNOMS I EMPRENENDORS

EIX

OCUPACIÓ
General

Impulsar l’emprenedoria i el treball autònom com mecanismes
per millorar les oportunitats d’ocupació i desenvolupament
professional.

Específic

Donar sortida i facilitats a les iniciatives de joves emprenedors i
facilitar espai de coworking.

Objectius

Descripció

Programa de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves
acollits al programa de Garantia Juvenil mitjançant ajuts a la creació i creixement
del treball autònom i al creixement d’entitats d’economia social i cooperativa.

Nivell de prioritat
Destinataris

1
12-16

2

3

17-20

21-25

25-29

Lidera
Metodologia

Agents implicats

Col·labora
2016
1

Temporització

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

1 tècnic impulsor de garantia juvenil

Funcionals

1 equip informàtic amb lector de DBI electrònic per cada espai
d’atenció

Econòmics

Vinculat a subvencions del SOC

Recursos

Indicadors
d’avaluació

Numero de subvencions atorgades

Comunicació

La Guaita
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 3: SALUT i IGUALTAT
L’estat de salut de les persones joves, les seves condicions físiques i psicològiques, són determinants
en la definició de les oportunitats educatives, laborals i de relació amb l’entorn. D’altra banda, a la
joventut es defineixen hàbits i comportaments que tindran efectes en les condicions de salut futures. A
més, l’empitjorament del benestar de les famílies i l’augment de la incertesa, s’estan intensificant i
modificant determinats fenòmens que tenen un efecte negatiu sobre la salut de les persones, com per
exemple, un augment del consum de substàncies tòxiques i de trastorns psicosocials i una disminució
de la percepció del risc.
Tot i que no disposem de dades sistematitzades en l’àmbit de la salut, l’anàlisi de les enquestes
realitzades a més de 400 alumnes d’entre 13 i 16 anys ens ofereixen algunes dades. Per exemple,
entre els temes vinculats a l’àmbit de salut, davant una llista tancada de diferents temes van assenyalar
que voldrien rebre més informació de:
Gràfic 16: Temes de salut sobre els que voldrien rebre més informació?

1%
13%

11%

1. Consum de tabac
2. Consum d'alchol
14%

18%

3. Consum d'altres drogues
4. Relacions sexuals segures
5. Trastorns alimentaris

18%

6. Relacions abusives
7. Altres

25%

Elaboració pròpia

Visions respecte la salut i igualtat
Els tècnics indiquen que la situació de crisis i el fet de disposar de menys recursos, ha provocat un
increment en els fenòmens de consum barat (botelló) entre joves de 15 i 16 anys sobretot a les zones
de Playafels, o a l’església de Can Bou.S’assenyala que l’accés a les drogues és molt fàcil i es
produeix sense por, sense consciència del risc que comporta aquest consum. Per exemple, es detecta
un augment del consum d’heroïna que actualment és més econòmica que altres drogues. L’alcohol i les
drogues no són concebuts com un problema per part dels joves i les edats d’inici i consum han baixat i
cada cop són més joves.La manca d’oferta de lleure atractiu a playafels per a joves de 20-29 anys ha
provocat un augment de la mobilitat amb els conseqüents riscos que comporta agafar el cotxe quan es
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surt de festa.Es detecta una ocupació massiva de l’espai públic per part dels joves, però aquesta
ocupació es dóna a partir dels “grups afins”, és a dir, s’agrupen en diferents espais en funció de les
nacionalitats. En aquest sentit, es produeixen baralles entre grups i entre cultures.
Pel que fa a conductes sexuals de risc, s’assenyala que els joves s’inicien en relacions sexuals des
dels 13 anys. Es percep que tenen relacions sexuals molt poc segures. Per això, cal fer-los més
conscients dels riscos als que s’exposen, ja que no tenen cap percepció de risc. Una bona prova d’això
és que moltes joves utilitzen la pastilla del dia després com a mètode anticonceptiu, són reincidents i es
presenten a demanar-la rient i fent broma. Els programes d’educació per la salut com ara el programa
salut i escola, no funciona. Tot i que els docents les valoren bé, no tenen un impacte en la conducta
dels joves, i des de la perspectiva dels joves no acaba de funcionar. Es valora que aquestes xerrades
són obsoletes i expliquen coses que els joves ja coneixen ja que a internet hi ha de tot i sense cap
mena de filtre. En canvi programes de xerrades com les que s’han fet al Casal de Joves a demanda
dels joves han funcionat molt millor. El jove està molt sol davant de determinats fenòmens, i els pares i
l’escola acostumen a tenir un missatge repressiu que no connecta amb ells. Calen espais de llibertat on
puguin parlar obertament d’aquests temes.Per últim, es detecta una gran manca d’autoestima i
afectivitat entre bona part del jovent. El masclisme està augmentant entre els joves i internet provoca
un efecte d’exhibicionisme on es mostren tots els excessos, com ara el bulling.

Els objectius del PLJ en l’àmbit de la salut i la igualtat són:
•

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixen a la promoció de
la salut de les persones joves.

•

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten les
persones joves (salut física i mental, afectiva i sexual, social, alimentària, etc.).

•

Promoure la igualtat entre les persones joves, el respecte a la diversitat i l’establiment de
relacions igualitàries

Objectius

Accions

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i

1.3.1 Programa municipal d’educació per la

conductes que contribueixen a la promoció de la salut

salut.

de les persones joves.
1.3.2 Canals virtuals de salut juvenil.

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en

1.3.3 Activa la Nit. Programa d’oci nocturn per

tots els àmbits que afecten les persones joves (salut

a joves.

física i mental, afectiva i sexual, social, alimentària)
Promoure la igualtat entre les persones joves, el

1.3.4 Programa d'educació per la promoció de

respecte a la diversitat i l’establiment de relacions

la igualtat de gènere.

igualitàries

1.3.5 Digues la teva i transforma
1.3.6 Formació per al concurs de curts
"nodaigual”
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Accions:
1.3.1

PROGRAMA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER LA SALUT

EIX

SALUT
General

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i
conductes que contribueixen a la promoció de la salut de
les persones joves

Específic

Objectius

Descripció

• Crear espais normalitzats en que els temes d'educació per a la
salut es puguin abordar d'una manera seriosa, participativa i
lúdica, amb la presència del tutor o la tutora.
• Facilitar eines als ensenyants, en el camp de la formació,
perquè vagin assumint aquestes qüestions com a pròpies dins
el context escolar.
• Avançar i consolidar el programa d'activitats referent a
l'alimentació equilibrada, la prevenció de les
drogodependències i l'educació sexual de la població infantil i
adolescent.
• Facilitar activitats de formació adreçades a les mares i als
pares i donar-hi suport, a fi d'ajudar a millorar les pròpies
vivències dels adults i la seva interrelació amb els joves.
Tallers específics per a l'alumnat dels centres educatius del municipi. Suport i
recursos als docents per a poder treballar temes de promoció de l'educació per a la
salut i el foment d'hàbits saludables als centres educatius. Espai de formació per a
pares i mares amb relació a temes de nutrició i prevenció de trastorns alimentaris,
de sexualitat i adolescència i prevenció de les drogodependències.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Comissió tranversal educació, salut, joventut,
SS

Col·labora

Centres educatius , serveis educatius

Agents implicats

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

ABS i centres educatius

Recursos

Econòmics

15.000 €a ajuntament. 8.000 € Casap Can Bou

Indicadors
d’avaluació

Tallers realitzats / Participants Qüestionari específic

Comunicació

Guia educativa
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1.3.2

CANALS VIRTUALS DE SALUT JUVENIL

EIX

SALUT
General

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i
conductes que contribueixen a la promoció de la salut de
les persones joves

Específic

Establir canals anònims i personalitzats amb joves de consulta
en temes de salut.

Objectius

-

Perfil de facebook “Mar Castelldefels”. Perfil de facebook, darrere del qual es
troba l’equip d’infermeria pediàtrica del CASAP de Can Bou. Dirigit als
adolescents de Castelldefels amb l’objectiu de resoldre i aclarir dubtes que els
puguin sorgir de la manera més fàcil i còmoda per a ells. Està especialitzat en
dubtes relatius a la salut sexual, l’afectivitat i trastorns de tipus alimentari i
nutricional dels joves.

-

Perfil de facebook “Les Dunes de Castelldefels”. Les dunes de Castelldefels
és un servei que vol transmetre informació per a millorar la salut a la gent jove
de Castelldefels. Té una web que es diu http://lesdunes.cat/ .El servei està
gestionat per l'associació GASS i finançat per l'Ajuntament de Castelldefels.
Està especialitzat en temes relatius al consum de substàncies, tabaquisme,
alcohol, drogues i hàbits saludables en general.

Descripció

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2

3

17-20

21-25

25-29

Lidera

Salut

Col·labora

CASAP de Can Bou.
GASS

2016
1
Temporització

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3 4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Personal d’infermeria pediàtrica de Can Bou. Membres de
Gass.

Funcionals
Econòmics

1.500 €

Indicadors
d’avaluació

Nombre de Consultes. Nombre de visites.

Comunicació

http://lesdunes.cat/ Facebook , webs municipals

57

1.3.3

ACTIVA LA NIT. Programa d’oci nocturn per a joves.

EIX

SALUT/ LLEURE
General

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en
tots els àmbits que afecten les persones joves (salut
física i mental, afectiva i sexual, social, alimentària, etc.).

Específic

Oferir una proposta d’oci alternatiu a l’oci de consum poc
saludable.

Objectius

Establir sinèrgies de cohesió social entre els joves de Vista
Alegre entre ells mateixos i amb la resta de Joves de la ciutat.

Descripció

El programa “Activa la Nit” neix amb l'objectiu d'oferir un ventall d'activitats
lúdiques, culturals i esportives en un horari diferent, amb la possibilitat de potenciar
un oci nocturn alternatiu i saludable als joves de Vista Alegre i Castelldefels.
-Programació d’activitats esportives, d’oci i formatives.
-Les activitats es realitzen en horari nocturn i dins d les instal·lacions
municipal o de les entitats col·laboradores.
-Es realitza una jornada al mes alternant les activitats esportives amb les
de caire més lúdic.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Pla de Barris de Vista Alegre i l'Àrea de Serveis
Socials

Col·labora

Regidories de Joventut, Esports i Cultura.

Agents implicats

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

1 dinamitzador comunitari i 1 integrador social

Funcionals

Espais municipals i d’entitats col·laboradores

Recursos

Econòmics

2.000 €

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’activitats. Nombre d’inscrits.

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials, fulletons
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1.3.4

PROGRAMA D'EDUCACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

EIX

IGUALTAT
General

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els
àmbits que afecten les persones joves (salut física i mental,
afectiva i sexual, social, alimentària, etc.).

Específic

Promoure models educatius que fomentin la igualtat entre nois i
noies.

Objectius

Prevenir i sensibilitzar entorn de la violència de gènere.
Promoure actituds de respecte envers la diversitat sexual i
prevenir l'homofòbia.
Fomentar la participació de les dones a través d'Internet.
Fer visibles les desigualtats de gènere.
Sensibilitzar l'entorn de la violència de gènere i prevenir-la.
Activitats formatives als centres d’ensenyament:
Descripció

Prevenció de la violència de gènere
Intervenció en adolescents sobre violència de gènere 3r i 4t d'ESO
preferentment octubre-novembre
•
Detectius i detectives: investigant la violència 3r, 4t d'ESO i Batxillerat
Durant tot el curs escolar
•
Taller d'habilitats socials per la prevenció de les relacions abusives i la
violència de gènere. 3r ESO, CFA i PFI-PTT Durant tot el curs escolar.
•
Obra de teatre: "Ja n'hi ha prou...!" Alumnes de 12 a 18 anys Novembre
•
"Digues-hi la teva i transforma!": VIII Concurs de presentacions contra la
violència de gènere Joves de 14 a 18 anys Termini presentació: 9 de
novembre
•
Posa't les ulleres 3D liles! detectant les microviolències de gènere
Famílies, professorat, AMPA, C.F. Adults Durant tot el curs escolar
Coeducació i igualtat d'oportunitats
•

Sexe: què m'agrada?, què no m'agrada? Jo decideixo 4t d'ESO i 1r de
batxillerat A demanda
•
Teatre: Dona Igual! Alumnat de 12 a 18 anys Març
•
La casa és de tothom. Taller de coresponsabilitat Pares i mares Durant tot
el curs escolar
•
Mama, papa, surto amb algú! Mares, pares d'alumnes a secundària Al
llarg del curs
•
Rosa NO! Que és de nenes! AMPA, Mares, pares i famílies Al llarg del
curs .
Diversitat sexual
•

El taller d'orientació sexual lliure de prejudicis (exposició i xerrada) ESO,
Batxillerat i PFI-PTT Durant tot el curs escolar
•
Taller per a la diversitat afectiu sexual 2n cicle ESO, batxillerat i PFI-PTT
Al llarg del curs
TIC's per la igualtat
•

•
•
•

Eines web 2.0.:Participa a través de la xarxa! ESO Durant tot el curs
escolar
Taller de ràdio per Internet: jugant amb les ones! ESO i Batxillerat Durant
tot el curs escolar
Homenatge a les fotògrafes: Jo no sóc allò que diuen ESO i Batxillerat Al
llarg del curs
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•
•

Taller de televisió per internet: jugant amb les imatges! ESO, Batxillerat i
PFI-PTT Durant tot el curs escolar
Formació per al concurs de curts d'igualtat i usos del temps "NOdaIGUAL"
Joves de 14 a 18 .

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Pla de Barris de Vista Alegre i l'Àrea de Serveis
Socials

Col·labora

Regidories de Joventut, Esports i Cultura.

Agents implicats

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Espais municipals i d’entitats col·laboradores

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’activitats. Nombre d’inscrits.

Comunicació
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1.3.5

DIGUES-HI LA TEVA I TRANSFORMA

EIX

IGUALTAT
General

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els
àmbits que afecten les persones joves (salut física i mental,
afectiva i sexual, social, alimentària, etc.).

Específic

Promoure models educatius que fomentin la igualtat entre nois i
noies.

Objectius

Prevenir i sensibilitzar entorn de la violència de gènere.
Promoure actituds de respecte envers la diversitat sexual i
prevenir l'homofòbia.
Fomentar la participació de les dones a través d'Internet.
Fer visibles les desigualtats de gènere.
Sensibilitzar l'entorn de la violència de gènere i prevenir-la.
Organització del Concurs de presentacions contra la violència de gènere .
S’adreça a Joves de 14 a 18 anys Termini presentació: 9 de novembre
Descripció

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Pla de Barris de Vista Alegre i l'Àrea de Serveis
Socials

Col·labora

Regidories de Joventut, i Cultura.

Agents implicats

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Espais municipals i d’entitats col·laboradores

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre de treballs presentats

Comunicació

Webs municipals i xarxes socials
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1.3.6
EIX

FORMACIÓ PER AL CONCURS DE CURTS D'IGUALTAT I USOS DEL TEMPS
"NODAIGUAL"
IGUALTAT
General

Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els
àmbits que afecten les persones joves (salut física i mental,
afectiva i sexual, social, alimentària, etc.).

Específic

Promoure models educatius que fomentin la igualtat entre nois i
noies.

Objectius

Prevenir i sensibilitzar entorn de la violència de gènere.
Promoure actituds de respecte envers la diversitat sexual i
prevenir l'homofòbia.
Fomentar la participació de les dones a través d'Internet.
Fer visibles les desigualtats de gènere.
Sensibilitzar l'entorn de la violència de gènere i prevenir-la.
Organització d’activitats formatives per la participació al concurs de curts sobre
igualtat i usos del temps
Descripció

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Pla de Barris de Vista Alegre i l'Àrea de Serveis
Socials

Col·labora

Regidories de Joventut, i Cultura.

Agents implicats

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Espais municipals i d’entitats col·laboradores

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants

Comunicació

Webs municipals i xarxes socials
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TEMPORITZACIÓ GLOBAL IMPLEMENTACIÓ EIX 1

Actuació

2016
1T

2017
2T

3T

4T

1T

2018
2T

3T

4T

1T

2019
2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

Àmbit Educació
Ampliació aules d’estudi
Mart XXI
Espai de debat educatiu
Pla educatiu d’entorn
Guia educativa
Treballs de recerca
SLET
Comissió de secundària
Maleta de les famílies
PFI-PTT
Projecte Eslora
Àmbit Ocupació
Garantia juvenil
Joves per l’ocupació
Casa d’oficis
Fem ocupació per joves
Formació d’idiomes
Curs monitors Trescajove
Experiències professionals
Formació ocupacional
Subvenció joves autònoms
Àmbit Salut
Educació per la salut
Canals virtuals salut
Activa la Nit
Promoció igualtat
Digues la teva
Formació curts Nodaigual
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EIX 2

GAUDIR A CASTELLDEFELS

En aquest eix, agrupem actuacions adreçades a estructurar una oferta de lleure estable pels joves, així
com estratègies que permetin millorar les comunicació i interlocució amb els joves. Les polítiques de
joventut han de possibilitar l’accés de les persones joves a les activitats culturals i d’oci, així com poder
construir col·lectivament cultura participativa i facilitar que les persones joves es puguin vincular amb
els processos de presa de decisió: personalment, per construir el propi projecte de vida, i
col·lectivament, per incidir en les relacions i l’entorn que els envolta.
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 4: LLEURE

Les opcions de lleure representen un element important en la vida dels i les joves. Les oportunitats i
l’oferta de lleure a la que puguin accedir condicionen la seva mobilitat i les seves relacions.
L’enquesta realitzada als joves estudiants dels instituts preguntava per alguns aspectes entorn al lleure
juvenil. A continuació es mostren els resultats:
Gràfic 17: Quines activitats principals fas en el teu temps lliure?

9%

1. Quedar amb els amics
/amigues

3%

2. Videojocs /Internet
29%
3. Fer activitats esportives

15%

4. Fer tallers o activitats
culturals

3%

5. Mirar la televisió
22%

19%

6. Ajudar a les tasques de casa
7. Anar de bars

Elaboració pròpia
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Gràfic 18: Durant el cap de setmana, què feu en el vostre temps lliure?

1. Estar en els parcs i places
amb els amics
11%
3%

2. Practicar algun esport

5%

33%
3. Estar a casa
4. Realitzar activitats culturals

22%

5. Anar de bars
26%
6. Altres
Elaboració pròpia
Gràfic 19: Quines activitats trobeu a faltar a Castelldefels?

Activitats musicals
Tallers
Concursos per totes les edats
Activitats d'estil familiar
Activitats d'idiomes
Activitats artístiques
Karts
Activitats de dança
Paintball
Fires / Festes / Concerts
Activitats /festes per joves
Activitats esportives

3
3
3
3
4
4
8
17
33
37
78
103
0

20

40

60

80

100

120

Elaboració pròpia
Observem com quedar amb els amics als parcs i places o la pràctica esportiva són les activitats
majoritàries i el principal interès per part dels joves.
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Gràfic 20: Quines són les 5 coses que més us agraden de Castelldefels?
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Montanya / Montanyeta

112

Parcs

187

Espais esportius

237

Anec Blau

310

Platja
0

50
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150

200
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300

350

Elaboració pròpia

Visions respecte el lleure:

Des de l’àmbit tècnic es valora que l’oferta d’activitats de lleure per joves a Castelldefels és força
variada. Bona part dels joves ocupen el seu temps de lleure practicant activitats esportives (en clubs,
torneigs, etc). L’esport mobilitza molts joves i prop de 2000 joves practiquen algun tipus d’esport. Hi ha
molta participació en activitats regulades, però en canvi cal regular millor l’activitat en espais públics,
potenciar l’obertura de patis escolars, l’activitat a la platja, etc. ja que els joves s’ho acaben fent seu.
La pràctica de l’esport sobretot es dóna en el públic masculí i es detecta una certa discriminació
indirecta respecte l’esport femení. Per exemple, els clubs, com ara el bàsquet, programa els millors
horaris amb els nois i els horaris de les noies queden relegats a horaris més tardans.
L’abandó de la pràctica esportiva es dóna majoritàriament a l’ESO entre els nois però en canvi entre les
noies és dóna molt abans. Un exemple d’aquesta situació és que mai s’ha disposat d’un equip femení a
l’institut tot i que hi ha equips femenins al màxim nivell, per exemple, l’Esportiu Castelldefels handbol
està a divisió d’Honor nacional.
Hi ha molts joves que van a Playafels a beure i de festa buscant oferta d’oci nocturn. En els darrers
anys però, aquest zona s’ha omplert de joves de 14 a 16 anys, s’ha infantilitzat la zona i això ha
provocat que els joves de 20 a 29 anys hagin deixat d’anar a Playafels i es desplacin a altres zones,
preferentment Barcelona. Actualment, a Playafels hi ha joves adolescents o persones que superen els
35 anys, però no en canvi els joves de mitjana edat. La manca d’oferta per joves adolescents és la que
ha provocat aquest desplaçament dels joves a Playafels.
Hi ha molts joves sobretot més adolescents (de 13 a 16 anys) que es troben al centre comercial de
l’Ànec Blau, per activitats de consum, anar al McDonalds o al cinema. Els joves d’aquestes edats
acostumen a sortir en grups que de vegades poden ser nombrosos (15-20 joves) de manera que no hi
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ha gaires llocs on puguin estar tots junts, ja que si van a un bar tots junts ocupen l’establiment i
expulsen altres perfils.
Respecte l’oferta d’activitats municipal, des de l’Ajuntament es programen diferents activitats
adreçades als joves com ara el Joci jove, o la programació del Casal de Joves, halloween, carnestoltes,
etc. Es troba a faltar però, una major participació i implicació dels joves en la seva programació i una
millor comunicació de les activitats. Sovint els joves tenen prejudicis cap a tot el que sona institucional,
per tant, això dificulta la difusió d’aquestes activitats.
Existeix molta oferta privada i força accessible, de manera que de vegades sembla que l’oferta
municipal s’adreça només als joves que no poden accedir a l’oferta privada. Tot i que s’ofereixen força
activitats per la gent que té ganes de fer coses, es troben a faltar més recursos. Es valora que
manquen idees noves i innovació, sempre es fa més del mateix, i hi ha certa por als canvis. La
programació està poc adaptada a les necessitats dels joves ja que normalment no es pregunta als
joves el que necessiten o volen. Manca promoure la seva autonomia i falten espais d’autogestió.
Per últim, s’indica que cal una major coordinació entre l’oferta i recursos existents. Així mateix caldria
aprofitar millor les sinergies entre agents privats i públics i poder establir més vincles i col·laboracions.

Els objectius del PLJ en l’àmbit del lleure són:
• Articular una proposta de lleure adreçada als joves que pugui tenir continuïtat.
• Promocionar l’ús cívic de l’espai públic de lleure i oci adreçat als i les adolescents, millorant l’espai
públic i dinamitzant el seu ús.
• Promoure i facilitar que els joves s’impliquin en l’organització de les activitats d’oci i lleure.
• Promoure l’activitat esportiva entre els i les joves

Objectius
Potenciar la creació artística i la producció cultural

Accions
2.1.1 Art jove

dels i les joves.
Promoure i facilitar canals, eines i infraestructures

2.1.2 Casal de joves

per fomentar l’organització de les persones joves i

2.1.3 Projecte de nou casal

canalitzar la seva participació.

2.1.4 Cibercast

Promoure una programació d’activitats cultural i

2.1.5 Joci jove

d’oci adreçada als joves.

2.1.6 Casals d’estiu
2.1.7 Foment de l’esport en els centres de
secundària

Promoure l’activitat esportiva entre els i les joves.

2.1.8

Activitats

a

les

instal.lacions

esportives gestionades per l’ajuntament
2.1.9 Promoció de les zones esportives
d’accés lliure
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Accions:
2.1.1

ART JOVE

EIX

CULTURA I OCI
General

Potenciar la creació artística i la producció cultural dels i
les joves

Específic

Donar resposta a les necessitats formatives artístiques dels i les
joves de Castelldefels

Objectius

Descripció

Programació de concerts, concursos, exposicions i tallers musicals, visuals o
plàstics com pot ser dibuix artístic, fotografia, guitarra, bateria, xerrades
d’informació de temes que afecten directament a aquest sector. La finalitat és oferir
un ventall molt ampli d’activitats artístiques perquè puguin provar diferents
modalitats i desenvolupar el seu esperit artístic. S’organitzen tallers al casal de i
es complementa amb la oferta que es fa des del JOCI JOVE amb activitats per
joves de 12 a 18 anys. S’inclou també la programació de diferents entitats que
tenen projectes artístics que s’inclou en la publicació trimestral, la web de joventut,
facebook, l’Agenda Cultural i de tan en quant al Castell. Els bucs d’assaig tenen
preu públic reflectit a les ordenances fiscals, molt accessible per aquest col·lectiu
de població. El Casal de Joves té un espai reservat per els artistes joves, perquè
puguin exposar les seves obres a tothom. Des del casal es gestiona l’espai
d’exposicions de joves artistes. És un espai que consta de regletes en les parets
per penjar plafons o suports per a quadres o fotografies. També s’impulsen
diferents concursos artístics com el de Nous Talents o el de Relats Breus

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Joventut

Col·labora

Entitats juvenils amb projectes artístics.
/Regidoria de Cultura.

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Casal de Joves /Altres espais

Recursos

Econòmics

Indicadors

Nombre d’activitats / Nombre de joves participants

Comunicació

la web de joventut, facebook, l’Agenda Cultura /l El Castell
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2.1.2

CASAL DE JOVES

EIX

CULTURA I OCI

Objectius

General

Promoure i facilitar canals, eines i infraestructures per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar
la seva participació

Específic

Ser un espai de referència i de trobada per a la joventut,
afavorir la relació entre joves servir com espai d’interlocució
entre joves i ajuntament i oferir espais adients a les seves
necessitats.

Descripció

Es un espai de trobada per a tots els i les joves de referència de la ciutat. Es
cedeixen espais a col·lectius de joves que els sol·licitin i es programen diverses
activitats durant tot l’any . Compta amb una aula multiusos, espai de jocs, ala
d’estudi, espai d’ordinadors amb 3 terminals amb connexi i dues sales d’entitats de
caràcter polivalent, aquestes sales (de mida petita) acullen a grups de joves que
venen a estudiar, jugar o fer petites reunions.
El Casal de Joves compta amb 3 bucs d’assaig musical insonoritzats i equipats per
a la formació dels grups de música. La terrassa és un espai obert que s’utilitza als
mesos més càlids per a realitzar tallers, per jugar a futbol i fer activitats com
barbacoes, cinema a la fresca o concerts. També serveix com espai de suport al
curs de monitors de lleure i a algunes exposicions. Les parets de la mateixa estan
habilitades per ser espais de divulgació artística dels i les joves de la ciutat. El
Centre Frederic Mompou, es el centre que acull el Casal de Joves, i compta amb
una sala municipal polivalent que s’utilitza també per la realització d’activitats
musicals, teatrals, i artístiques de tota mena.

Nivell de prioritat
Destinataris

1
12-16

2
17-20

21-25

Lidera
Metodologia

Agents implicats

25-29

Joventut

Col·labora
2016
1

Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

2 tècnics (informadora i dinamitzadora)

Funcionals

Centre Frederic Mompou

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’activitats / Nombre d’usuaris

Comunicació
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2.1.3

PROJECTE DE NOU CASAL DE JOVES

EIX

CULTURA I OCI

Objectius

General

Promoure i facilitar canals, eines i infraestructures per fomentar
l’organització de les persones joves i canalitzar la seva
participació

Específic

Elaborar un pla d’usos del Casal de Joves.
Cercar un nou emplaçament pel Casal de Joves que respongui
a les necessitats detectades.
Realitzar un procés participatiu amb entitats juvenils i els
usuaris del casal per definir el model de Casal.

Descripció

La necessitat d’obtenir espais pel Casal de Joves que millorin les actuals
instal·lacions del Centre Frederic Mompou ha estat destacada en diferents
ocasions.
Les instal·lacions que ha d’acollir un espai juvenil han de complir una sèrie de
característiques que el facin adequat pel seu bon funcionament. Els espais han de
respondre als usos i serveis que des del Casal s’impulsen i a les necessitats dels
joves de la ciutat en general.
El canvi d’ubicació s’ha de realitzar amb un estudi i la participació de diferents
agents interessats; tècnics municipals, arquitectes i els joves potencialment usuaris.
A part dels necessaris estudis tècnics es crearà una taula de participació juvenil
específica per tal de definir les necessitats i els usos als que el nou espai haurà de
respondre.

Nivell de prioritat
Destinataris

1
12-16

2
17-20

21-25

Lidera
Metodologia

Agents implicats

25-29

Joventut

Col·labora
2016
1

Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnics de joventut. Arquitectes

Funcionals

Nou espai

Recursos

Econòmics

200€

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants en el procés

Comunicació

Mitjans digitals municipals. El Castell. Folletons específics
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2.1.4

CIBERCAST

EIX

CULTURA I OCI
General

Promoure i facilitar canals, eines i infraestructures per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar
la seva participació

Específic

•

Objectius

Descripció

Difondre entre els joves un ús intel·ligent de la xarxa per tal
d’aprofitar-ne les potencialitats., aprofitar l’apropament a
les noves tecnologies per potenciar el català com a element
d’integració social, apropar les noves tecnologies als
col·lectius més necessitats, dinamitzar les entitats de barri
perquè accedeixin a la societat de la informació i, d’aquesta
, conèixer les possibilitats educatives que presenten les
noves tecnologies i promoure i difondre tant l’ús com el
coneixement del Software Lliure, tot millorant la formació i
capacitació dels joves a través de les noves tecnologies
El projecte Cibercast neix per donar a conèixer la xarxa Internet i les comunicacions
per mitjà d’ordinadors com un servei públic. Es un espai de desenvolupament de
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
La intenció és facilitar el màxim possible la universalitat de l’ús de les TIC. Amb la
finalitat de garantir que hi participi la major part de la població i iniciar un procés
d’alfabetització digital que suposa tant l’accés als mitjans tècnics: aparells,
connexions... com a una formació adaptada als diferents nivells de coneixement.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Joventut

Col·labora

Serveis informàtics

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

GATS: Empresa que gestiona externament

Funcionals

Instal·lacions del Cibercast

Recursos

Econòmics

54400€

Indicadors
d’avaluació

Nombre de cursos/Nombre d’usuaris segons edat i sexe.

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials, facebook propi
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2.1.5

JOCI JOVE

EIX

CULTURA I OCI
General

Promoure una programació d’activitats cultural i d’oci
adreçada als joves

Objectius
Específic

Descripció

El programa Joci jove inclou activitats continuades així com activitats puntuals. La
programació de tallers continus es realitzen als centres educatius i a instal·lacions
municipals. Aquestes activitats es realitzen setmanalment i totes són gestionades
des del Casal de Joves, que actua com a referent del programa. Les activitats
puntals inclouen jornades d’activitats, concerts, exhibicions, festes de cloenda
dels cursos. Es planifiquen abans de posar en marxa la oferta i són de caràcter
lúdic malgrat que nodeixin de banda el caràcter formatiu i artístic. El jovestiu és
l’oferta de lleure per estiu per a joves de 12-18 anys. Esta conformat per un
programa d’activitats no continu en el que el jove es pot inscriure en l’activitat o
activitats que més l’interessi. La regidoria de Joventut inclou dins del programa
Jovestiu les activitats de l programa Castechdefels amb l’UPC. El torneig de
scrabbble ésn un torneig del conegut joc de taula “Scrable” amb la participació
d’escoles de primària i secundària del municipi. A partir d’aquest any es realitza
de manera continua els centres i per acabar es fa una gran final, entre els
guanyadors/es. El concurs de relats breus s’organitza amb motiu del dia de Sant
Jordi. Aquest concurs està destinat únicament als joves de 12 a 18 anys
(secundària) i la modalitat és de relat curt.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

Ampliar l’oferta d’activitats fora de l’horari lectiu a tots els joves
d’ entre 12 i 18 anys.

1
12-16

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Comissió transversal joventut/ eduacció, SS i
esports

Col·labora

UPC / Biblioteca RFJ. /IES de la ciutat./Servei
Local de Català i la Coordinadora d’AMPAS.

Agents implicats

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació

Recursos

Humans

Tècnics municipals, monitors d’activitats

Funcionals

Centres educatius, equipaments municipals

Econòmics

Aportacions de cada àrea

Indicadors

-Nombre de Tallers / Nombre d’inscrits / Nombre de relats presentats.

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials, butellti, diptics especifics
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2.1.6

FOMENT DE L’ESPORT EN ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA

EIX

CULTURA I OCI

Objectius

General

Promoure l’activitat esportiva entre els i les joves

Específic

•
•
•

Descripció

Des de la Regidoria d’esports s’organitzen diferents jornades i competicions per
conèixer millor aquests esports,
treballar el desenvolupament integral de
l'esportista (físic, tècnic/tàctic, psicològic i social), fins i tot per damunt dels resultats
en competició i fomentar les bones relacions amb els companys i amb els
adversaris. Les activitats regulars són: Futbol 7 , Futbol Sala , Tennis Taula,
Escacs, Vòlei Platja, Bàsquet i Handbol

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

Fomentar l’esport actiu entre el jovent.
Oferir alternatives d’oci més saludables.
Potenciar l’esport com a recurs per a la salut.

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Esports

Col·labora

Centres educatius

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Centres educatius

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’activitats / Nombre d’usuaris

Comunicació

Centres educatius
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2.1.7

CAMPANYA DE CASALS D’ESTIU

EIX

CULTURA I OCI
General

Promoure una programació d’activitats cultural i d’oci
adreçada als joves

Específic

-Garantir una oferta àmplia, distribuïda i equilibrada d’activitats
lúdiques, esportives i culturals de les organitzacions que
col·laboren en la cohesió social, la qualitat de vida i el benestar
de la ciutadania de Castelldefels.

Objectius

-Assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta,
independentment de la capacitat econòmica de la seva família.

Descripció

La oferta correspon a la de totes aquelles entitats organitzadores que compleixen
els requisits establerts per l'Ajuntament. L’Ajuntament bonifica a les famílies que es
trobin en determinats llindars d’ingressos per tal de fer-los accessibles a totes les
rendes familiars. Així mateix per tal de garantir l’accés amb normalitat de qualsevol
nen o nena a qualsevol Casal, l’Ajuntament i les entitats organitzadores es
comprometen a cobrir els costos necessaris de personal de suport, un cop estudiat
cada cas per una comissió especialitzada, que es puguin valorar.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
3-14

Agents implicats

2
17-20

21-25

Lidera

Regidoria de Joventut

Col·labora

Regidoria d’Educació, Cultura, Ampas, Entitats
de Lleure.

2016
1
Temporització

3

2

3

25-29

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Funcionals

Espais municipals

Econòmics

17.000€

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’infants bonificats. Nombre d’infants amb suport per a inclusió.

Comunicació

Mitjans digitals municipals. Difusió pròpia de cada Casal.
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2.1.8

ACTIVITATS A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES GESTIONADES PER
L’AJUNTAMENT

EIX

CULTURA I OCI

Objectius

General

Promoure l’activitat esportiva entre els i les joves

Específic

•
•
•

Descripció

Fomentar l’esport actiu entre el jovent.
Oferir alternatives d’oci més saludables.
Potenciar l’esport com a recurs per a la salut.

COMPLEX POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CAN ROCA: Es tracta d’un equipament amb
unes instal·lacions molt completes que han anat modernitzant en els darrers anys per
adaptar-les a les demandes de la ciutadania. Les instal·lacions s’utilitzen, a més, per realitzarhi competicions de les activitats extraescolars de secundària.
CAMP ESPORTIU MUNICIPAL CAN VINADER: Es tracta d’un equipament molt concret situat
al barri del Castell. Les activitats més comunes que s’hi realitzen són el futbol, el rugbi i
l’hoquei herba.
CAMP ESPORTIU MUNICIPAL ELS CANYARS: Es tracta de l’espai on es duen a terme els
entrenaments i els partits del Futbol Club Castelldefels des de les categories infantils fins a
les d’adults. És, per tant, un punt de trobada del jovent, que practica el futbol amb un interès
considerable.
CAMP ESPORTIU MUNICIPAL VIA FÈRRIA: Està format per un camp de futbol i d’hoquei on
s’hi fan entrenaments diàriament i competicions. Actualment també és utilitzat pels centres de
secundària per fer-hi les activitats d’educació física.
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CAN VINADER: És la seu del Club de Bàsquet
Castelldefels i d’altres entitats esportives.

Nivell de prioritat
Destinataris

1
12-16

2
17-20

21-25

Lidera
Metodologia

Agents implicats

25-29

Esports

Col·labora
2016
1

Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnics d’esports i monitors

Funcionals

Instal·lacions esportives municipals

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’activitats / Nombre d’usuaris

Comunicació

Webs municipals i xarxes socials,. revista
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2.1.9

PROMOCIÓ DE LES ZONES ESPORTIVES D’ACCÉS LLIURE

EIX

CULTURA I OCI

Objectius

General

Promoure l’activitat esportiva entre els i les joves

Específic

•
•
•

Descripció

Fomentar l’esport actiu entre el jovent.
Oferir alternatives d’oci més saludables.
Potenciar l’esport com a recurs per a la salut.

Els joves de Castelldefels disposen d'una xarxa d'espais per a la pràctica de
l'esport d'una manera lliure, per tal d'afavorir un estil de vida saludable. Aquests
espais situats a parcs i places de tot el municipi, són de fàcil accés i amb un horari
ampli o permanent per tal que tothom en pugui gaudir.
SKATE-PARK Des de la seva inauguració la pista d’Skate ha estat un dels
elements de dinamització d’un sector important de la joventut de la ciutat. Ha anant
afegint ampliacions i millores i és considerada com a una de les més valorades del
país. L’Skate-Park no funciona només com a espai de pràctica esportiva sinó que
a més des d’ell s’han creat esdeveniments i formes associatives informals
impulsades pels mateixos usuaris/es.
ZONA ESPORTIVA D'ÚS LLIURE DE CAN BOU : Pista esportiva il·luminada per a
la pràctica del Basket.
ZONA ESPORTIVA D'ÚS LLIURE DE CAN VINADER :Diferents pistes dotades de
cistelles, porteries i il·luminació. Amb horari d’accés.
ZONA ESPORTIVA D'ÚS LLIURE DE CANYARS:Pista esportiva dotada de
cistelles, porteries i il·luminació. Amb horari d’accés
ZONA ESPORTIVA D'ÚS LLIURE DE LA PINEDA : Pista esportiva dotada de
cistelles, porteries i il·luminació. Amb horari d’accés
ZONA ESPORTIVA D'ÚS LLIURE DE VISTA ALEGRE: Pista esportiva dotada de
cistelles, porteries i il·luminació. Amb horari d’accés
ZONA ESPORTIVA D'ÚS LLIURE DEL POAL: Pista esportiva dotada de cistelles,
porteries i il·luminació. Amb horari d’accés
ZONA ESPORTIVA D'ÚS LLIURE RAMBLA BLAS INFANTE: Pista esportiva
il·luminada per a la pràctica del Basket + dos taules de tennis de taula.
ZONA ESPORTIVA DEL PARC DE LA CORREDOR: Pista esportiva dotada de
cistelles, porteries i il·luminació. Amb horari d’accés
ZONA ESPORTIVA DEL PARC DE LA MUNTANYETA: Pista esportiva dotada de
cistelles, porteries i il·luminació. Amb horari d’accés
ZONA ESPORTIVA D'ÚS LLIURE - PISTA POLIESPORTIVA DE
BELLAMAR:Instal·lació esportiva conformada per una pista de futbol sala i 2
camps de bàsquet
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Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

Lidera

Esports

Col·labora

Via pública

2016
1
Temporització

3

2

3

25-29

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Instal·lacions esportives

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’accions de promoció

Comunicació

Webs municipals i xarxes socials,. revista
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AMBIT D’INTERVENCIÓ: COMUNICACIÓ
La informació és una eina clau per a els i les joves ja que permet prendre moltes decisions que poden
ajudar a definir el seu present i el seu futur. L’absència d’informació o les dificultats per poder accedirne, implica sovint una pèrdua d’oportunitats de la gent jove. En aquest sentit, la difusió i la comunicació
dels serveis i les activitats adquireix una gran importància.
L’enquesta realitzada als joves estudiants dels instituts preguntava per alguns aspectes entorn la
informació. A continuació es mostren els resultats:
Gràfic 21: Respecte la informació dels diferents actes i activitats que es realitzen a Castelldefels us
considereu…

4%
11%
1. Gens informats
2. Poc Informats

40%

3. Força informats
45%

4. Molt informats.

Elaboració pròpia
Gràfic 22: Motiu dels que han assenyalat poc o gens informat

Gens / Poc informats
No sé on puc adquirir la informació
La informació la donen amb molt poca antelació
Ens ho han intentat explicar pero no callabem
No tinc temps disponible
No visc a Castelldefels
No m'entero massa
No estic interessat
No disposo de la informació suficient
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Elaboració pròpia
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Gràfic 23: Motiu dels que han assenyalat força o molt informat

Força / Molt informats
Pels punts d'informació
Per les noticies (TV)
Per la web de l'ajuntament
Per Internet
Butlletins informatius
Per la Revista de Castelldefels
Per les antenes
Per xarxes socials
Ens donen la informació / Venen a informarnos
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Elaboració pròpia
Gràfic 24: Quin mitjà o canal creieu que es més efectiu per assabentar-se de les activitats que es fan?

1. Pels amics

5%
16%

22%

2. Per cartells al carrer
3. Per xarxes socials/Internet

6%

4. Per la web municipal

20%

5. Pels professors / educadors

31%

6. Altres

Elaboració pròpia

Visions respecte la comunicació:
Hi ha un gran acord entre els joves consultats que el principal canal de comunicació que utilitzen són
les diferents xarxes socials (facebook, twitter, instagram, etc). Respecte a facebook apunten que la
millor manera d’estar informats és a través de grups de facebook.
També hi ha acord en que perquè aquestes eines funcionen cal dinamitzar-les. Hi ha molta informació, i
cal organitzar, filtrar i pensar com es promocionen les diferents informacions. En aquest sentit, resulta
necessària la figura del comunnity manager, com encarregat d’organitzar i focalitzar la informació.
Un altre canal que pot ser útil per fer arribar informació als joves són els cartells a l’espai públic. En
aquest sentit, es proposa habilitar algun mural o panell reservat per les entitats joves, de manera que
puguin penjar-se informacions adreçades als joves sense por que quedin tapats als pocs minuts per
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cartells d’activitats privades.
També hi ha força acord entre els joves en que els canals institucionals no s’utilitzen per informar-se.
D’una banda, la revista el Castell consideren que està massa polititzada de manera que tot i que arribi
a totes les llars no s’ho miren ni té cap interès pels joves.
D’una altra banda, la web municipal no és accessible ni còmode. Es tracta d’una web poc atractiva i on
costa molt arribar a l’apartat de joventut. Caldria posar un banner que facilités l’accés i localització de la
informació jove.
Des de l’àmbit tècnic, s’observa que actualment estem en una època en la que hi ha massa informació.
Això dificulta a les persones poder discernir entre tota la informació que els arriba aquella que pot ser
del seu interès de la que no. Per això, la sensació és que molta de la informació dirigida als joves
actualment passa desapercebuda. El fet de que no hi hagi una segmentació de la informació en funció
dels perfils potencials als que va dirigida no ajuda a poder dirigir millor la informació a aquestes
persones.
Els joves són un col·lectiu molt divers tant per edats com per interessos. Això provoca que no s’arribi a
molts joves, però més que pel fet de ser joves, pels seus interessos concrets. Es considera que només
a una petita part dels joves els arriba la informació.
A més, hi ha determinats grups de joves que no estan integrats socialment a la comunitat. Es destaca
que hi ha col·lectius de joves que s’automarginen i això dificulta arribar-hi.
Estratègia comunicativa i mitjans de comunicació específics per a joves
Manca una estratègia i mitjà de comunicació específic per als joves, tenint molt present la seva
idiosincràsia. En aquest sentit, es considera que les noves tecnologies són una eina fonamental per
comunicar-se amb els joves ja que aquest és el seu mitja de comunicació natural. Tal i com indiquen
els propis joves el facebook és un mitjà molt utilitzat. Però respecte aquest mitjà, cal tenir molt present
les necessitats de dinamització del perfil i les limitacions legals del mitjà. Un altre disfuncionalitat interna
respecte l’utilització del facebook a nivell institucional és que diferents serveis han creat pàgines sense
una pauta comuna. S’observa que hi ha persones a les xarxes socials que tenen molts més seguidors
que l’Ajuntament, i que d’alguna manera tenen més capacitat d’influir i generar tendència que la
mateixa institució. Per adreçar aquesta situació caldria crear comunitat en les xarxes.
També cal tenir molt present que una línia de comunicació pròpia per a joves requereix de recursos, i
actualment el context econòmic no ajuda. Manquen recursos humans per endreçar-ho tot i dinamitzar
els mitjans dels que ja es disposa. Anys enrere hi havia hagut una revista dirigida només al públic jove,
però es va deixar d’editar. En tot cas, es reconeix, que actualment aquest tampoc seria el millor mitjà
per arribar als joves. La web jove actual té dificultats per introduir canvis, i el seu format no ajuda a
promoure l’interès dels joves.
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Actualment no existeix una estratègia comunicativa dirigida als joves, fet que no ajuda a plantejar
accions de millora de la informació i la comunicació amb aquest col·lectiu. Per això es valora necessari
disposar d’aquesta estratègia comunicativa dirigida exclusivament als joves i disposar d’algun mitjà de
comunicació específic per a ells.
Els mitjans de comunicació municipals
El Castell és un mitjà de comunicació municipal que de cara als joves es reconeix que és limitat, és
molt general i té un format massa institucional per a molts joves.La ràdio ha fet alguns esforços per
apropar la veu dels joves i per això ha entrevistat a diferents col·lectius de joves, tot i que es reconeix
que aquest mitjà només arriba a una petita part dels joves de Castelldefels.
En general els mitjans municipals estan plantejats com mitjans molt unidireccionals per informar del que
fa l’Ajuntament, però no per rebre opinions i suggeriments dels joves. Per exemple, a la web entren
molt poques queixes al mes, o hi ha molt poc feedback del que s’organitza. En alguns casos perquè hi
ha certes pors institucionals, però en d’altres on no hi ha cap filtre tampoc es reben massa aportacions.
Comunicació directe en primera persona
La millor manera d’arribar als joves és la presentació vivencial, per això la presència als instituts dels
informadors juvenils o el projecte Antenes es valora que funciona tant bé. Aquest projecte permet
contactar de manera directe amb joves i informar-los de temes del seu interès, i aquests són els
encarregats d’informar a la resta de joves. Actualment hi ha uns 150 joves que hi participen. I fins i tot,
s’organitza una trobada amb l’alcalde per contrastar la seva visió de Castelldefels amb ell.També es
valora clau des del punt de vista comunicatiu, que sempre que s’informi hi hagi una persona de
referència darrera, una cara visible que els joves puguin personalitzar.

L’objectiu del PLJ en l’àmbit de la informació i comunicació és:
•

Promoure i facilitar canals, eines i infraestructures per fomentar l’organització de les persones joves
i canalitzar la seva participació

Objectius
Promoure i facilitar canals, eines i
infraestructures per fomentar l’organització de
les persones joves i canalitzar la seva
participació.

Accions
2.2.1 Enganxa’t a la ciutat
2.2.2 Punt d’informació juvenil
2.2.3 Programa antenes
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Accions:
2.2.1

ENGANXA’T A LA CIUTAT

EIX

COMUNICACIÓ
General

Promoure i facilitar canals, eines i infraestructures per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar
la seva participació

Específic

Informar els i les joves sobre diferents àmbits amb l’objectiu de
treballar per la igualtat d’oportunitats a través de la informació i
la dinamització. Facilitar l’apropament entre els centres
d’ensenyament i els espais juvenils del municipi mitjançant la
coordinació d’activitats conjuntes. Potenciar la participació, la
creació i la consolidació d’associacions i grups juvenils. Prevenir
conductes i hàbits de risc a través de la informació

Objectius

Descripció

Consisteix en diferents actuacions desenvolupades als Centres de secundària per
tal de promoure la Informació, la dinamització i la participació dels i les estudiants..
També s’organitzen xerrades d’interès dels i les estudiants en horari extraescolar i
trobades d’estudiants en sortides de cap de setmana. També es fa assessorament
a les associacions d’estudiants i grups no formalitzats com a tal.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Joventut

Col·labora

Centres d’ensenyament.

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Dinamitzador/a dels IES

Funcionals

Centres educatius

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’accions

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials
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2.2.2

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

EIX

COMUNICACIÓ
General

Promoure i facilitar canals, eines i infraestructures per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar
la seva participació

Específic

Disposar i oferir informació fiable, organitzada i actualitzada;
Presentar la informació de forma accessible i clara, tant a nivell
documental com digital; Fomentar l’ús de les noves tecnologies
per a la recerca d’informació, sota uns criteris crítics; Promoure
els canals d’informació i comunicació estables que s’utilitzen
des de Joventut: la pàgina web, atenció personalitzada, el
dinamitzador dels instituts, etc.

Objectius

Descripció

El PIJ és un servei adreçat als joves destinat a la informació, assessorament i
orientació d’aquests, sobre qualsevol tema o àmbit que els interessi i que els ajudi
en el seu desenvolupament personal i social. Els temes en els que fem més
incidència són: salut, habitatge, treball, ensenyament, formació no reglada, lleure,
oci, associacionisme i viatges. A més, des del PIJ es disposa d’informació
d’activitats dirigides a joves, tant de la pròpia Àrea de Joventut, com d’altres Àrees.
Els joves que necessitin fer una consulta, reben atenció personalitzada, tant de
forma presencial, com per telèfon, documental i per correu electrònic. Una altra
tasca que es realitza al PIJ és la gestió d’inscripcions. Normalment les activitats,
tallers o cursos que es realitzen dirigides a joves que requereixen inscripcions, es
gestionen des del PIJ.A part del servei general des del PIJ es realitzen diverses
assessories específiques com ara la Assessoria de mobilitat internacional o l’
assessoria de formació i ocupació del Programa de Garantia Juvenil.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Joventut

Col·labora

Consell Comarcal del Baix Llobregat/ la Guaita

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Informador/a juvenil / Assessor/es especialitzats.

Funcionals

PIJ casal de joves

Recursos

Econòmics

Capítol I i 3.000 € per temes de mobilitat

Indicadors
d’avaluació

Nº de Consultes per temàtica, per canal

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials
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2.2.3

PROGRAMA ANTENES

EIX

COMUNICACIÓ
General

Promoure i facilitar canals, eines i infraestructures per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar
la seva participació

Específic

Empoderar als Joves dels diferents centres amb voluntat de
realitzar activitats comunitàries i de participar en els espais
específics reservats als i les alumnes.

Objectius

Establir una xarxa d’alumnes amb la capacitat de fer arribar
informació 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.
Facilitar

i

potenciar

l’apropament

entre

els

centres

d’ensenyament i els espais juvenils del municipi mitjançant la
coordinació d’activitats conjuntes i complementàries.
Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els
joves dins el seu àmbit més proper i durant tot el procés de
formació i desenvolupament personal.
Potenciar els mecanismes de participació tot contribuint a la
creació i consolidació d’associacions i grups juvenils i la
vinculació de joves entitats ja existents.
Promoure la realització d’activitats, per part dels joves, de
difusió i creació cultural, esportives, formatives i de temps lliure.

Descripció

El programa d’Antenes funciona com una xarxa d’informació i participació de tipus
bidireccional d’una banda(Regidoria/serveis de Joventut i joves estudiants) i a
nivell horitzontal (entre els diferents joves dels centres) d’un altre.
A principis de curs es fan presentacions del programa a les sessions de tutoria dels
diferents centres, prioritzant els cursos inicials, i es recull els contactes dels joves
interessats/des.
-Regularment existeixen contactes entre la Regidoria i les Antenes per transmetre
informació o fer crides a la participació en l’organització d’activitats conjuntes.
-També es realitzen intervencions formatives al voltant dels espais de participació
als centres.
-Una de les trobades anuals de cap de setmana està reservada a la formació de les
Antenes.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

3
21-25

Lidera

Joventut

Col·labora

Centres d’ensenyament.

25-29
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2016
1
Temporització

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Dinamitzador/a dels IES

Funcionals

Centres de secundària Casal de Joves. Altres equipaments.

Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

Nombre d’antenes. Activitats realitzades amb organització de les antenes.

Comunicació

Nombre de participants en les activitats
Presencial als centres

-Grup específic de facebook
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: PARTICIPACIÓ
La participació es un element cabdal de tota política de joventut que tingui com a objectiu la ciutadania
activa i el desenvolupament social de les persones joves. Participant individualment i especialment
col·lectivament a través de les associacions, els joves adquireixen més autonomia, seguretat,
confiança, etc. i prenen consciència del seu entorn i de la seva realitat. La participació, en les polítiques
de joventut, ha de ser el marc de reconeixement dels i de les joves com a actors socials i polítics, amb
voluntats, sensibilitats, idees, opinions, accions i propostes per a la societat del present i del futur.
L’enquesta realitzada als joves estudiants dels instituts preguntava per alguns aspectes entorn la
participació. A continuació es mostren els resultats obtinguts:
Gràfic 25: Com valoreu la participació en les diferents activitats juvenils que es realitzen a
Castelldefels?
6%
7%
1. Els joves no participen gens
2. Els joves participen poc
39%

3. Els joves participen força

48%

4. Els joves participen molt.

Elaboració pròpia
Gràfic 26: En cas que penseu que els joves no participen gens o poc en les activitats, quin creieu que
és el factor que més influeix per què els joves no participin més?

1. La mala difusió

8%
9%

28%

2. L'oferta no es adequada
3. Els horaris

18%

4. El preu de les activitats
17%
20%

5. El lloc on es fa
6. Altres

Elaboració pròpia
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Visions respecte la participació:
Per altra banda, els joves d’entitats consultats assenyalen que no hi ha espais i canals de participació
pels joves. No és cert que als joves no els interessi participar, però sí que volen veure compromisos i
utilitat a la seva participació. Valoren que els recursos que es destinen a joventut són escassos per la
població que té Castelldefels i que per tant no es pot fer una feina de dinamització més proactiva de la
participació juvenil. Consideren que perquè els joves participin cal perseverar i donar continuïtat a les
diferents iniciatives. Si amb el primer fracàs es desisteix no s’avança. Per contra quan s’aposta i es
dóna continuïtat al final les iniciatives tiren endavant. Un exemple, és la creació de l’Agrupament
Escolta Grimpamons que va ser fruit del treball de moltes persones que van estar insistint per arrencar
el projecte. També valoren que cal habilitar algun espai perquè els joves puguin parlar directament amb
els responsables polítics i traslladar les seves demandes i peticions. Així com amb els estudiants es fan
les Trobades amb l’Alcalde, proposen fer trobades però amb gent més gran (20-25 anys).
Suport a les entitats
Les entitats valoren que l’Ajuntament hauria de donar més suport a les entitats juvenils que intenten
organitzar-se i articular la participació. Hi ha poca cultura de moviment associatiu juvenil i l’Ajuntament
es mostra excessivament conservador i poruc. Aquest suport, a més, hauria de ser més flexible, perquè
les necessitats que tenen les diferents entitats són molt diverses i per tant les respostes també ho han
de ser. Les entitats es relacionen amb diferents regidories o àrees de l’Ajuntament (cultura, joventut,
esports, educació, ...). En aquest sentit, es percep certes descoordinacions internes i diferències de
criteri segons l’àrea de l’Ajuntament amb qui es relacionin. El primer pas perquè les entitats es puguin
organitzar i participar més activament en el seu entorn és que es coneguin. Tot i que hi ha poques
entitats juvenils, aquestes no es coneixen entre si ni tenen cap espai de contacte. Caldria promoure
espais de trobada, per exemple trimestrals, per coordinar-se, o es podria organitzar alguna sortida per
entitats per fomentar l’intercanvi i coneixement mutu.
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Els objectius del PLJ en l’àmbit de la participació són:
•

Seguir facilitant canals, eines i infraestructures i espais per fomentar l’organització de les
persones joves i canalitzar la seva participació.

•

Incrementar el nivell de participació dels i les joves en la presa de decisions, a través
d'espais de reflexió i debat, que permetin incloure'ls en la definició dels problemes i
necessitats, i en la priorització dels recursos existents

Objectius

Accions

Seguir facilitant canals, eines i infraestructures i

2.3.1

espais per fomentar l’organització de les persones

acompanyament i recursos a entitats

joves i canalitzar la seva participació.

2.3.2 Espai jove de festa major

Suport

a

les

entitats

juvenils:assessorament

2.3.3 Jornades joves

2.3.4 Curs de monitors de lleure
Incrementar el nivell de participació dels i les joves

2.3.5 Taula jove de seguiment del pla local de joventut

en la presa de decisions, a través d'espais de reflexió
i debat, que permetin incloure'ls en la definició dels
problemes i necessitats, i en la priorització dels

2.3.6 Experiència pilot pressupost participatiu en l’àmbit de la

recursos existents

joventut

88

Accions:

2.3.1

SUPORT A LES ENTITATS i GRUPS JUVENILS

EIX

PARTICIPACIÓ
General

Seguir facilitant canals, eines i infraestructures i espais
per fomentar l’organització de les persones joves i
canalitzar la seva participació.

Específic

Donar informació, orientació i assessorament a joves que volen
participar en el moviment associatiu del municipi; Ajudar en el
procés administratiu tant les entitats noves i com les ja
construïdes; Fomentar la participació ciutadana a través de
l’associacionisme; Donar suport a les entitats juvenils en les
activitats que vulguin organitzar.

Objectius

Descripció

S’ofereix suport a les entitats orientant-los en tot el procés de constitució i
desenvolupament, col·laborant en els seus projectes, etc.. Es fa acompanyament al
projecte de creació, i desprès seguiment. Amb la tasca d’acompanyament es presta
el suport necessari per a la renovació de juntes directives i relleus en els membres
de les entitats. Es fa cessió d’espais i ,suport econòmic, i difusió de les activitats de
les entitats juvenils. També es gestiona el portal d’entitats i s’organitzen cursos
diversos per membres d’entitats. Les jornades joves són l’espai específic de
concentració d’activitats de les entitats juvenil i grups informals on es convida a la
presentació de les entitats amb l’objectiu d’ampliar el seu coneixement i la seva
base associativa.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

2
17-20

Agents implicats

21-25

25-29

Lidera

Joventut

Col·labora

Participació ciutadana

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Casal de joves

Recursos

Econòmics

12.000 €

Indicadors
d’avaluació

Nombre de subvencions / Nombre d’entitats o grups informals/Nombre d’activitats
organitzades.

Comunicació

-

pàgina web, facebook, publicació “El Castell”, publicació periòdica, mitjans
de comunicació, cartells, etc.
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2.3.2

ESPAI JOVE DE FESTA MAJOR

EIX

PARTICIPACIÓ
General

Seguir facilitant canals, eines i infraestructures i espais per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar la seva
participació.

Específic

- Impulsar l’autonomia i la responsabilitat dels joves en la
definició del seu oci.

Objectius

-Incloure el sector juvenil en la programació de les festes majors
.Creació d’un espai específic ament juvenil dins de les Festes
Majors.
-Col·laboració entre diferents entitats juvenils per a la realització
d’un esdeveniment d’interès per a la resta de joves.
-Impulsar l’autogestió dels espais d’oci.

Descripció

En diferents moments un nombre significatiu de joves han manifestat que no es
trobaven reflectits en la programació de les activitats de les Festes Majors de la
ciutat. Es pretén establir un espai específic juvenil , donant continuïtat a la
proposta de 2015, amb una programació definida pels mateixos joves i fins el nivell
d’autogestió que els joves impulsors estiguin en disposició d’assumir. La regidoria
actuaria com a impulsora en un primer moment per tal de facilitar el treball conjunt
de les diferents entitats i grups de joves. L’Ajuntament ha de facilitar els espais i
aportar els mitjans logístics i econòmics en funció de la capacitat organitzativa dels
joves implicats, be sigui mitjançant la convocatòria ordinària de subvencions o pel
suport directe a l’activitat.

Nivell de prioritat
Destinataris

1
12-16

Metodologia
Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Regidories de Cultura i Joventut

Col·labora

Entitats Juvenils i grups de joves.

2016
Temporització

3

1

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Recursos

Tècnics de Cultura i Joventut .

Funcionals
Econòmics

Indicadors

Entitats i grups participants. Grau d’assoliment dels objectius específics.

Comunicació

Xarxes socials
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2.3.3

JORNADES JOVES

EIX

PARTICIPACIÓ
General

Seguir facilitant canals, eines i infraestructures i espais per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar la seva
participació.

Específic

Enfortir el moviment associatiu juvenil de Castelldefels

Objectius

Posar en valor les activitats de les associacions de joves i dels
grups juvenils no formalitzats.
Promoure les activitats de les entitats juvenils de Castelldefels.

Descripció

Realitzar activitats atractives pels joves impulsades i
organitzades per altres joves.
Afavorir que més joves s’associïn a les entitats juvenils
existents.
Les diferents entitats juvenils o grups de joves realitzen una sèrie d’esdeveniments
per mostrar les seves activitats i ampliar la seva base associativa
Abans de les vacances d’estiu es fa una crida a les diferents entitats i grups per tal
de que facin les seves propostes d’activitats. Amb les propostes rebudes l’equip
tècnic fa una valoració de la viabilitat econòmica i tècnica i es fa un retorn a les
entitats per a la definició del programa de cada edició.
La regidoria assumeix les despeses i gran part de la logística i fa l’acompanyament
necessari per a l’èxit de l’esdeveniment.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

Lidera

Regidoria de Joventut

Col·labora

Entitats juvenils i grups no formalitzats de joves.

2016
1
Temporització

3

2

3

25-29

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació

Recursos

Humans

Tècnics/ques de joventut., personal de logística i membres de
les entitats.

Funcionals

Espais i equipaments municipals.

Econòmics
Indicadors

Nombre d’entitats participants. Nombre d’activitats realitzades.

Comunicació

Es fa difusió de les activitats pels mitjans municipals i pels propis de les diferents
entitats.
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2.3.4

CURS DE MONITORS

EIX

PARTICIPACIÓ

Objectius

General

Fomentar una cultura participativa, apoderant, donant suport i
capacitant les persones joves per la seva implicació activa,
crítica i responsable en els afers que els afecten.

Específic

Donar la possibilitat de que les entitats de lleure locals puguin
formar els seus monitors.
Oferir a Castelldefels una formació ocupacional que respon a
una demanda juvenil.

CURS DE MONITORS DE LLEURE
Descripció

Formació adreçada a persones majors de 18 anys que, de manera voluntària o
remunerada, desenvolupen o volen desenvolupar la seva tasca educativa
FORMACIÓ EN EL LLEURE
Programa de formació específic dirigit a especialment a monitors/es en actiu i a
qualsevol que estigui interessat/da en el món del lleure.
Aquesta formació es tradueix en tallers, cursos, xerrades, trobades i activitats que
treballen temes específics del món del lleure.
CURS DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Adreçat a mestres, diplomats o llicenciats en carreres relacionades amb l’educació,
persones amb títol de monitor/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil o tenir
més de 23 anys i experiència en el sector acreditada per un director de lleure titulat.

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

25-29

Lidera

Esports

Col·labora

Centres educatius

2016
1
Temporització

3

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans
Funcionals

Recursos

Econòmics

Indicadors

Nombre de cursos realitzatsNombre d’alumnes.

Comunicació

Webs municipals, xarxes socials
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2.3.5

TAULA JOVE DE SEGUIMENT DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

EIX

PARTICIPACIÓ
General

Incrementar el nivell de participació dels i les joves en la presa
de decisions, a través d'espais de reflexió i debat, que permetin
incloure'ls en la definició dels problemes i necessitats, i en la
priorització dels recursos existents.

Específic

-Establir canals de comunicació estables entre l'Ajuntament i els
i les joves, que permetin conèixer i treballar les necessitats i
inquietuds d'aquest col·lectiu.

Objectius

- Crear un espai de coordinació i traspàs d'informació entre
l'Ajuntament, els i les joves (associats i no associats) i la resta
d'institucions i entitats que treballen amb i per a la joventut, per
tal de promoure acords de col·laboració.
- Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels
projectes de la ciutat, en especial d'aquells d'interès per al
jovent.
- Integrar les visions polítiques, tècniques i ciutadanes per poder
tenir una visió estratègica del que han de ser els eixos bàsics
d'una política de joventut a la nostra ciutat.
-Apropar la gestió municipal a la joventut tot millorant-ne
l'eficàcia.

Descripció

La participació és un dels eixos principals d’aquest Pla Jove. És una de les
mancances detectades en l’execució de l’anterior pla i de les necessitats
explicitades en la diagnosis de la realitat juvenil.
Cal construir espais de participació flexible que d’una banda permeti a aquells
sectors de la joventut amb inquietuds per la participació trobar els canals i espais
que els puguin satisfer i que per l’altra puguin motivar a aquells que en un primer
moment no s’ho hagin proposat però que si troben el moment i espai adequat s’hi
puguin sumar puntual o regularment.
El Pla Local de Joventut contempla establir una Taula Jove de seguiment del Pla
Local obert a tots els Joves entre 16 i 29 anys amb voluntat de formar-ne part.
La Taula Jove tindría una periodicitat ordinària de dos cops l’any. Restarà oberta a
tots els Joves de 16 a 29 anys amb compromís de seguiment que així ho
manifestin. En la convocatoria inicial es realitzarà una crida convidant a la
participación per tal d’establir el cens dels Joves que la composen. Aquesta crida
es renovarà en la primera convocatoria de cada curs.
D’altra banda el seguiment d’accions específiques del PLJ i altres iniciatives
juvenils reclama la participación directa de col.lectius més específics; ja sigui per
edats o per interessos. Enaquest sentit es podrán crear taules o grups de treball
per a accions concretes: taules d’estudiants de secundària, de lleure, de l’Espai
Jove de Festa Major, de les Jornades Joves… obertes també als Joves interessats
o a les entitats juvenils especifiques.

Nivell de prioritat

1

2

3
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Destinataris

Metodologia

12-16

Agents implicats

17-20

21-25

Lidera

Regidoria de Joventut

Col·labora

.

2016
1
Temporització

2

3

25-29

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Tècnics de Joventut

Funcionals
Recursos

Econòmics

Indicadors
d’avaluació

-Acompliment de la periodicitat.

Comunicació

Campanya de captació de membres: Mitjans digitals municipals, díptics específics.

600€

-Nombre de participants
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2.3.6

EXPERIÈNCIA PILOT PRESSUPOST PARTICIPATIU EN L’ÀMBIT DE LA
JOVENTUT

EIX

PARTICIPACIÓ
General

Seguir facilitant canals, eines i infraestructures i espais per
fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar la seva
participació

Específic

Coresponsabilitzar als joves interessats en la gestió de
Castelldefels i en l’ús correcte dels recursos públics.

Objectius

Conèixer bones pràctiques en matèria de pressupostos
participatius en el mon juvenil.
Establir una partida específica que els propis joves puguin
gestionar.

Descripció

La implicació dels joves en la gestió dels aspectes del que són protagonistes és
una de les necessitats detectades en l’avaluació tècnica del Pla local anterior i dels
objectius prioritaris d’aquest Pla Local. Aquesta participació s’ha de realitzar des
de posicionaments crítics però alhora responsables i no paternalistes. És per això
que la informació i la formació prèvia ha de ser condició necessària per a la
empoderar el moment de pressa de decisions. El coneixement de bones (i
negatives) pràctiques en altres municipis i el del funcionament dels pressupostos
municipals ens han d’ajudar a complir aquests objectius. Per arribar a implementar
un procés regular de pressupostos participatius efectius realitzarem prèviament
aquest programa de formació i coneixement d’experiències i models .

Nivell de prioritat
Destinataris

Metodologia

1
12-16

Agents implicats

2
17-20

21-25

Lidera

Joventut

Col·labora

Participació

2016
1
Temporització

3

2

3

25-29

2017
4

1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

4

Disseny
Implementació
Avaluació
Humans

Recursos

Tècnics de Joventut. assessors externs.

Funcionals
Econòmics

1200€ Per formació

Indicadors
d’avaluació

Nombre de participants en acció formativa. Nombre d’experiències conegudes

Comunicació

Xarxes socials
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TEMPORITZACIÓ GLOBAL IMPLEMENTACIÓ EIX 2

Actuació

2016
1T

2017
2T

3T

4T

1T

2018
2T

3T

4T

1T

2019
2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

Àmbit Lleure
Art jove
Casal de joves
Projecte nou casal
Cibercast
Joci Jove
Foment esport
Casals d’estiu
Equipaments
esportius
Zones accés lliure
Àmbit comunicació
Enganxa’t a la ciutat
Punt informació
juvenil
Programa antenes
Àmbit Participació
Suport entitats
juvenils
Espai jove festa
major
Jornades joves
Curs de monitors
Taula jove PLJ
Pressupost
participatiu
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7- IMPLEMENTACIÓ

DEL

PLA

LOCAL DE JOVENTUT
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L’estructura organitzativa del Pla es configura per tal de dissenyar i ordenar les polítiques de joventut
de Castelldefels partint dels principis i criteris de transversalitat i participació.
Aquest repte es concreta en diferents nivells de treball:

Nivell polític

Nivell tècnic

Nivell ciutadà (joves)

Nivell polític

NIvell tècnic

Nivell ciutadà
(joves)

• Ple municipal
• Junta de Govern Local
• Regidoria de joventut

• Equip tècnic de joventut
• Taula tècnica transversal

• Taula jove
• Fòrum jove
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Nivell polític

•

Ple municipal
El Ple municipal és el màxim òrgan de decisió del Pla Local de Joventut. Està format per:
alcalde-president/a, regidors/es de l’equip de govern i regidors/es de l’oposició. El Ple municipal és
l’encarregat d’aprovar el Pla local de joventut.

•

Regidoria de joventut
El lideratge polític del PLJ correspon a la Regidoria de Joventut, que estableix amb la resta de
regidories una política de joventut transversal a tota l’organització municipal, amb una definició
clara de les directrius d’acció en aquest àmbit i un treball transversal coordinat.
El conjunt de les polítiques municipals destinades a la joventut, per tant, es desenvolupen des de
cada regidoria: educació, serveis socials, esports, cultura, etc. i és des d’aquests àmbits des d’on
s’executen.
Aquesta transversalitat de les polítiques de joventut hauran de ser assumides per tant en l’equip de
govern i serà la regidoria de joventut de traslladar a aquest espai els debats i decisions que calgui
prendre.
Per fer-ho possible, la regidoria de joventut plantejarà incloure 1 cop l’any de manera ordinària el
seguiment del PLJ en l’ordre del dia de la junta de govern local.

Nivell tècnic

•

Equip tècnic de joventut
Els referents tècnics de joventut són els i les tècnics/ques de joventut, com a professionals de
referència per garantir que s’incorpora la perspectiva jove i es tira endavant el PLJ. Aquest
equip serà l’encarregat de vetllar perquè les actuacions que incorpora el Pla es desenvolupin
de la manera prevista tot vetllant perquè es faci d’acord amb els principis rectors que inspirin el
Pla ( qualitat, participació, transformació, etc.)
Per fer-ho possible cadascuna de les actuacions del Pla preveu el moment de l’any en que cal
fer aquest seguiment i avaluació.

•

Comissió interdepartamental
De la mateixa manera que en el nivell polític, en últim terme bona part de les accions
adreçades als joves es desenvolupen des de cada departament: educació, cultura, esport,
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serveis socials, etc. en l’àmbit tècnic es constituirà una Comissió tècnica interdepartamental per
fer el seguiment anual de les actuacions recollides al Pla.
La Comissió interdepartamental tècnica s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any. En
aquesta trobada s’analitzarà el desenvolupament i execució de les diferents actuacions tot
posant especial atenció a valorar en quina mesura estan assolint els objectius i si estan servint
per atendre les necessitats dels i les joves. No podem perdre de vista que l’objectiu final del Pla
és millorar i transformar les condicions de vida del jovent, per la qual cosa en l’avaluació, a
banda dels aspectes quantitatius incidirà en aspectes també qualitatius.
Nivell de joves:

•

Taula jove:
Quan es constitueixi aquest espai ( és una de les actuacions previstes) la Taula serà l’espai de
interlocució de referència amb el jovent

i el principal espai de seguiment jove sobre la

implementació del PLJ. La forma, contingut i periodicitat d treball es consensuarà amb els
propis joves
•

Fòrum jove:
El Fòrum jove serà una trobada anual oberta, on es convocaran a entitats juvenils i joves
interessats en fer el seguiment de les actuacions del PLJ.
S’han dissenyat diferents estratègies per promoure la participació dels joves. La futura xarxa de
delegats, la comissió de festa major, o la Taula jove. Aquests espais de participació són limitats
i per aquest motiu s’organitzarà un Fòrum jove anual amb caràcter universal on pugui participar
qualsevol jove del municipi.
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RECURSOS ECONÒMICS i TÈCNICS
La dotació actual de recursos humans destinats a l’aplicació de la política de joventut consten d’un
tècnic, una informadora juvenil i una dinamitzadora del Casal de Joves i dels

centres d’educació

secundaria, tots contractats de manera directa per l’Ajuntament de Castelldefels. Paral·lelament el
Centre Cibercast conta amb dos dinamitzadors especialitzats en Noves Tecnologies externalitzats. A
això s’afegeix un cap d’àrea compartit amb cultura i festes, a la mateixa vegada que una auxiliar
administrativa que es comparteix amb les mateixes àrees.
A. Cap de secció (compartit amb Cultura i Festes).
Categoria: Tècnic Mig (A2).
Funcions:
-

Gestionar els recursos humans del departament

-

Supervisar la gestió dels equipaments juvenils

-

Supervisió pressupostària.

-

Supervisar els programes i serveis dirigits als joves.

-

Garantir la difusió d’informació i la comunicació als joves.

-

Coordinar la transversalitat dels programes adreçats als joves.

B. Tècnic de joventut
Categoria i jornada: Tècnic mig (A2) a 37,5h setmanals (actualment a 25h per reducció de jornada).
Funcions

C.

-

Gestionar els recursos humans i els equipaments juvenils.

-

Elaborar la proposta pressupostària, el control i la gestió del mateix.

-

Supervisar i/o dissenyar els programes i serveis dirigits als joves.

-

Garantir la difusió d’informació i la comunicació als joves.

-

Proporcionar transversalitat als programes adreçats als joves.

-

Coordinar els programes i accions d’àmbit supramunicipal.

Informadora juvenil

Categoria: Tècnica auxiliar (C1) a 32,5h
Funcions
-

Informació i

assessorament de

recursos a la joventut sobre diferents temes d’interès;

ensenyament, treball, habitatge, vacances, lleure, associacionisme, carnets...
-

Elaboració de campanyes regulars sobre diferents temes d’interés a la joventut.

-

Dinamització de grups de joves

-

Gestió dels mitjans informatius de la regidoria.

-

Gestió de les inscripcions a les activitats juvenils.

-

Relació amb la resta d’àrees.

-

Relació constant amb la xarxa associativa.
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D. Dinamitzadora juvenil
Categoria: Tècnica auxiliar (C1) a 32,5h
Funcions
-

Dinamització de grups de joves.

-

Promoure la iniciativa dels joves estudiants de secundària.

-

Programació d’activitats de dinamització.

-

Vetllar per la integració dels usuaris nouvinguts

-

Fomentar els valors de la participació, implicació, cooperació

-

Relació constant amb la xarxa associativa.

A més l’equip del Cibercast es composa d’un educador-coordinador a jornada completa amb el reforç
de quatre hores cada tarda d’una educadora.

•

Mitjançant concurs públic també s’incorporarà en breu una persona per gestionar el servei de
dinamització del Casal. • Aquesta figura que té l’encàrrec d'establir contacte directe i quotidià
amb els joves i les joves. Executar programacions, les activitats, i els serveis i té la funció
fonamental d'estímul de les dinàmiques associatives i participatives.

•

Ocasionalment també col·laboren amb els programes i serveis juvenils beneficiàries de plans
d’ocupació i/o personal en pràctiques.

Recursos econòmics:
D’una altra banda, els recursos econòmics que es destinen a les polítiques de joventut són la suma,
d’una banda, del pressupost de la Regidoria de Joventut i, d’una altra banda, els recursos que destinen
altres àrees a actuacions adreçades als i les joves.
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Pressupost de la unitat de Joventut:
DESPESES

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST

PERSONAL

120.000,00 €

GENERAL JOVENTUT

88.000,00 €

GESTIÓ DE SERVEIS ÀREA DE JOVENTUT

54.400,00 €

SUPORT ENTITATS JUVENILS

12.915,00 €

TOTAL JOVENTUT

275.485,00 €

INGRESSOS

PRESSUPOST PROPI

255.135,00€

GENERALITAT DE CATALUNYA

10.350,00€

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

10.000,00€

TOTAL

275.485,00€
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Recursos funcionals:
Tal i com es detalla en cadascuna de les fitxes d’actuació el desenvolupament de les diferents
actuacions requereix la utilització de diferents equipament i instal·lacions:
-

Casal de joves

-

Cibercast

-

Biblioteca Fernandez Jurado

-

Sala Margarida Xirgu

-

Instal·lacions esportives

-

Teatre Plaza.

-

Casa de Cultura.

-

Centres educatius

-

CAPs Can Bou i Centre.

-

Centre Cívic Can roca.

-

Centre Frederic Mompu.

-

Espais públics.
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ
L’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’impacte que ha tingut el Pla
globalment, però també cadascuna de les actuacions de tots els programes que el conformen. Més
concretament, avaluar un Pla Local de Joventut vol dir emetre judicis de valor sobre diversos aspectes
d’aquest Pla: la seva utilitat, la seva efectivitat, la seva eficiència, la seva cobertura, etc.
A fi de fer polítiques de joventut de qualitat, adaptades als joves, proactives, diverses, flexibles i
innovadores, cal introduir la pràctica de l’avaluació a les polítiques de joventut que duen a terme tots els
agents implicats. Quan parlem d’avaluació, entenem una planificació de l’eina que vagi més enllà dels
mecanismes tradicionals per analitzar si s’han assolit els objectius fixats. Hem d’observar el perquè i les
causes que han fet que s’assolissin o no els objectius. Avaluar significa millorar els projectes i les
actuacions, i implica transformació i canvi dels aspectes que sigui necessari (organització,
professionals, recursos ...).

Així doncs l’avaluació ha de servir per:
• Facilitar la presa de decisions (amb uns criteris treballats).
• Millorar el coneixement de la intervenció que duem a terme.
• Explicar millor el que fem i per què (comunicar).
• Justificar les despeses i millorar la distribució de recursos.
• Motivar el treball del dia a dia (tenir perspectiva).
• No perdre de vista el sentit d’allò que fem (finalitat última).
• Treballar amb una actitud pro-activa i no reactiva davant de la realitat dels joves.
• Millorar els programes i les actuacions.
Per això apostem per fer un avaluació continua i compartida on l’anàlisi de la informació i els judicis de
valor els fan diferents agents del municipi, i s’intenta trobar una conclusió que integri les diferents
visions. Entenem que és l’opció que millor garanteix la implicació de joves, entitats i professionals en el
Pla Local de Joventut i permet minimitzar els focus d’oposició als projectes i treure a la llum els
conflictes latents, perquè l’objectiu és integrar-los al Pla.
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El seguiment i avaluació del Pla Local de Joventut es farà en els diferents nivells de responsabilitat i
tenint en compte la pròpia estructura organitzativa. Per tant, es crearan espais de seguiment en els
diferents nivells
L’avaluació del Pla local de joventut es farà en diferents moments:
-

Anualment: Es farà el seguiment de cadascuna de les actuacions recollides al Pla. Per
aquest motiu és recolliran les dades identificades en cada actuació (indicadors d’avaluació)
per tal que al finalitzar l’any es pugui disposar de la informació bàsica per a l’avaluació. En
cadascuna de les fitxes d’actuació s’identifica el trimestre de l’any en que es durà a terme
l’avaluació.
o

Anualment es convocarà una sessió de treball tècnica de la comissió
interdepartamental per fer-ne el seguiment. La Comissió interdepartamental tècnica
analitzarà el desenvolupament i execució de les diferents actuacions. La iniciativa
de la convocatòria partirà del servei de joventut

o

Una vegada a l’any es farà una reunió de treball especifica de seguiment del Pla
local de joventut amb el regidor de joventut. A partir d’aquest seguiment el regidor
valorarà la necessitat o no d’elevar alguna pregunta o proposta a l’equip de govern
o al ple de l’ajuntament.

o

Quan es constitueixi la Taula jove serà l’espai de interlocució de referència amb el
jovent i el principal espai de seguiment jove sobre la implementació del PLJ. La
forma, contingut i periodicitat de treball es consensuarà amb els propis joves .
D’altra banda el Fòrum jove serà una trobada anual oberta, on es convocaran a
entitats juvenils i joves interessats en fer el seguiment de les actuacions del PLJ.

-

Globalment. En finalitzar la vigència del Pla es durà a terme l’avaluació del Pla local de
joventut. Hi ha molts aspectes del Pla Local de Joventut que es podrien avaluar globalment.
Volem però que la nostra avaluació sigui realista i eficient per la qual cosa hem prioritzat
alguns temes i algunes metodologies per desenvolupar-les.
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Què haurem d’avaluar?

Com hem de fer l’avaluació?

Grau d’implementació

Accions programades i
executades

Grau de transversalitat

Paper del servei de joventut

Grau d’implicació i participació

Grau de compliment dels
objectius fixats

Paper dels diferents agents

Valoració de la continuitat

Grau de implementació :
-

El Pla local de joventut recull actuacions que s’ha de desenvolupar al llarg dels diferents anys
de vigència i amb una temporització determinada. Per aquest motiu en primer lloc caldrà valuar
quines actuacions s’han executat i quines no i per quin motiu.

Accions programades

Accions executades
2016

2017

2018

Observacions

2019

Nom actuació

Grau d’implicació i participació:
-

El grau d’implicació i participació dels diferents agents en cadascuna de les accions és un
aspecte interessant a tenir en compte. En aquest sentit, ens referim tant a la participació dels
agents encarregats de desenvolupar aquelles actuacions, com el grau de participació i resposta
dels joves destinataris.

Per aquest motiu cadascuna de les fitxes d’actuació identifica

clarament l’agent responsable de liderar l’actuació i els agents que col·laboren. Quan es dugui
a terme l’avaluació, per tant, caldrà valorar de quina manera s’ha liderat el projecte i quin paper
i implicació han tingut els diferents agents col·laboradors.
Nom Actuació

Avaluació

Aspectes a millorar
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Lideratge de l’actuació

Bo

Regular

Millorable

Grau implicació dels diferents agents

Bo

Regular

Millorable

Grau de transversalitat:
-

Atès que entenem el PLJ com un projecte transversal, caldrà avaluar en quina mesura aquesta
transversalitat ha estat incorporada i assumida pels diferents serveis. Això significarà avaluar
els respectius lideratges que les actuacions recollides al Pla estableix, però també en quina
mesura el servei de joventut és tingut en compte per part del conjunt de l’organització
municipal. Bona part de les actuacions que recull el pla són impulsades per altres àrees
diferents de joventut. En aquest sentit el Pla s’estructura en diferent eixos com educació,
ocupació, salut, lleure, comunicació i participació. En el moment de l’avaluació per tant caldrà
avaluar el paper d’aquestes àrees, quina relació han tingut amb el servei de joventut i de quina
manera s’ha cooperat.

Paper del servei de joventut en els diferents eixos
Nom actuació

Avaluació

Aspectes a millorar

Grau d’informació de joventut

Òptim

Regular

No informat

Grau de coordinació amb joventut

Òptim

Regular

Inexistent

Grau de col·laboració amb joventut

Òptim

Regular

Inexistent

Grau d’acompliment dels objectius fixats:
-

Els objectius del PLJ per cada àmbit dibuixen unes prioritats a les que es vol donar resposta en
els propers anys. Caldrà avaluar si les accions que s’han concretat permeten avançar cap a
l’assoliment d’aquests objectius, en quina mesura han assolit els resultats, etc. En aquest
sentit quan s’avaluï el pla caldrà concretar en quina mesura les actuacions desenvolupades
serveixin per assolir els objectius fixats o no.

Nom actuació

Avaluació
Adequació de l’actuació als objectius

L’actuació dóna resposta a l’objectiu?

Molt

Suficient

Poc
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Cal continuar amb l’actuació?

Si

No

Observacions
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