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1. PRESENTACIÓ 

El Pla Local de Joventut 2017 – 2019 de Vilabella és un document que parteix de 

l'avaluació de l'anterior Pla Local de Joventut (2012-2015) i de la realització d’una 

diagnosi amb coherència de les necessitats dels i les joves del municipi. Ha de 

servir a la regidoria de joventut per a conèixer la realitat juvenil municipal i alhora 

fixar els objectius, els programes i les accions que cal realitzar en relació a les 

polítiques de joventut durant els pròxims anys. Es tracta, doncs, d’un document 

guia amb una sèrie de propostes d’actuació i línies de treball a seguir 

promogudes pels joves de Vilabella i la regidoria de joventut.  Els joves són un 

col·lectiu d’especial rellevància en el conjunt de cada municipi i és per aquest 

motiu que cal comptar amb ells, cal fer-los coneixedors i partícips de les polítiques 

locals de joventut. 

 

A través de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Vilabella cal oferir els 

recursos, el suport i les eines necessàries que afavoreixin la participació i 

emancipació als i les joves amb l’objectiu que puguin dissenyar i desenvolupar el 

seu projecte de vida.  Per aquest motiu des de la regidoria es pretén que els i les 

joves siguin els i les protagonistes d’aquesta dinàmica i que totes les accions que 

es realitzin parteixin de la seva pròpia visió, necessitats, interessos i motivacions. 

L’Ajuntament de Vilabella i la Regidoria de Joventut vetlla i continuarà vetllant per 

enfortir les xarxes relacionals amb els i les joves, els i les veïnes i, les entitats del 

municipi. 

 

L’ajuntament i el col·lectiu jove treballen coordinadament durant tot l’any, ja sigui 

en la preparació i col·laboració de la Festivitat de Sant Antoni, els actes de 

Carnaval, caminades populars, la Festa Major i  els actes de Nadal i Reis, entre 

d’altres activitats. Aquesta visió d’implicació en la participació de la vida social i 

cultural de Vilabella afavoreix la xarxa social i promou el relleu generacional dels 

vilatans/es i de la població jove.  
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En últim lloc, per afavorir i promocionar el desenvolupament del projecte de vida 

dels i les joves, centrat en l’emancipació i participació, la regidoria continuarà 

impulsant les següents línies d’actuació: Programa Orienta’t, Programa 

Emancipa’t, Programa Participa i, Programa Local Jove. 

2. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DELS JOVES DE VILABELLA  

2.1 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

L’anàlisi de la realitat juvenil fa referència a la informació que ens permet establir 

les línies de treball que es generen al municipi de Vilabella i detectar les 

necessitats, inquietuds i interessos dels joves. Aquest anàlisi servirà per a prioritzar 

les actuacions en matèria de polítiques de joventut.  

 

Per a realitzar l'anàlisi de les polítiques de joventut s’ha realitzat, per una banda, 

una diagnosi quantitativa: lectura i anàlisi de diferents indicadors estadístics 

sociodemogràfics que existeixen sobre els diversos àmbits relacionats amb els 

joves de Vilabella. Val a de dir que, en l’anàlisi a nivell estadístic, existeixen dades i 

en manquen d’altres. També s’han passat dues enquestes, una online als joves de 

Vilabella i l’altra, en format paper, als tots alumnes de 4rt d’ESO dels instituts de la 

comarca. L’objectiu d’aquestes enquestes ha estat obtenir informació sobre 

aquells aspectes i indicadors rellevants que esdevenen prioritaris. 

 

Els àmbits qüestionats han fet referència a ensenyament, ocupació, participació, 

associacionisme, noves tecnologies, difusió d’activitats, equipaments i locals joves, 

oci i temps lliure xarxes socials i recull de propostes d’activitats a desenvolupar 

durant el desplegament del Pla Local de Joventut 2017-2019. 

 

Per altra banda, s’ha dut a terme una diagnosi qualitativa a través de diverses 

reunions amb altres agents implicats en polítiques transversals per a joves,  recull 

d'opinions dels joves de Vilabella a través de les xarxes socials, missatges i correus 
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electrònics amb la regidoria de joventut. Així doncs, s'ha pogut obtenir una visió 

més propera sobre l’anàlisi de les polítiques de joventut de Vilabella. En aquestes 

reunions s’han obtingut dades, a nivell d’observació, alhora rellevants per la 

informació sobre recursos, projectes actius, equipaments i serveis que poden ser-hi 

partícips els joves de Vilabella.  

 

A nivell d’estudi sociodemogràfic, Vilabella és un municipi rural que pertany a la 

comarca de l’Alt Camp essent Valls la seva capital. Limita amb els termes de 

Montferri, Bràfim i Puigpelat (nord) i Nulles (oest), i amb els de Renau (sud-oest), 

Vespella (sud-est) i Salomó (est). 

 

Alt Camp Valls Vilabella 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

22.255 

50,46% 

21.852 

49,53% 

12.101 

49,82% 

12.184 

50,17% 

421 

X% 

482 

X% 

44.107 24.285 803 

  Font: Idescat, 2016 

 

Es tracta d’un municipi petit ja que compta amb un percentatge de població 

d’un 5,49% respecte a la població total de l’Alt Camp. La població juvenil és de 

199 joves. L’index de població jove a Vilabella és del 27,7% respecte al total de la 

població. D’aquests, els grups d’edat son els següents: 

Grups d'edat Homes Dones Total 

De 15 a 19  17 23 40 

De 20 a 24  17 14 31 

De 25 a 29  18 31 39 
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De 30 a 34  26 17 43 

      Font: Idescat, 2016 

Els joves poden ser coogestionadors, usuaris i partícips potencialment del Pla 

Local de Joventut, degut a la manca de transport autònom realitzen la seva vida 

social i participa al municipi a diari, son els de la franja de 15 a 19 anys amb un 

20,10%. Per sexe, 17 homes (42,5%)  i 23 dones (57,5%). 

 

Pel que fa a dades de població relatives a ocupació, les més actualitzades 

disponibles a Idescat son relatives a l’any 2011. Son les següents: 

 

Atur registrat per sectors: 81,1 

Agricultura 18,4 

Indústria 11,9 

Construcció 4,1 

Serveis 37,8 

Sense 

ocupació 

anterior 

8,8 

 

Atur registrat per sexe: 33,2 

19,7 homes 13,6 dones 

 

Sobre educació i ensenyament, i segons dades de l'IDESCAT no es disposen 

d'aquestes dades. 

 

MOBILITAT: pel que fa a la xarxa de comuniacions, la població és dotada d'un 
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servei d'autobusos diari, amb poques freqüències, que permet els desplaçaments 

a Valls i Tarragona, principalment. Degut a les poques combinacions horàries del 

transport públic, molts joves opten en obtenir el permís de conduir a partir dels 18 

anys, ja que els permet més llibertat per a desplaçar-se.  

 

OCUPACIÓ I ATUR: es traca d'un municipi de tradició rural, tot i que avui en dia el 

primer sector ja no és la principal font d'ingressos, la població es desplaça a 

localitats veïnes per treballar (Valls i Tarraonga principalment), a banda de les 

grans ciutats (Reus i Tarragona) que generen ocupació al municipi, tant pel que 

fa al sector serveis com al sector industrial.  

 

El muncipi disposa de recursos de foment de l'ocupació, l'autoocupació i la 

formació professional de caire comarcal: el Programa de Garantia Juvenil ubicat 

al Consell Comarcal de l'Alt Camp, el SOC Valls i Vallsgenera (tots ells centralitzats 

a la ciutat de Valls).  

 

MIGRACIONS: en quant a les migracions, podem dir que a Vilabella, segons les 

dades de 2015, s'han produït 11 emigracions cap a l'estranger i que les  

immigracions externes cap al Vilabella són 1 en total. (IDESCAT, 2015). Un 11,84% 

de la població del Vilabella té nacionalitat estrangera, de la qual la el 35,5% és 

d'orígen africà, i el 22,22% té les seves arrels en territori europeu. 

 

Per tant, podem observar que a Vilabella existeix diversitat en relació a les cultures 

de les persones que hi conviuen (IDESCAT, 2016). Cal afegir, però, que el 98,55% 

de la població total entén la llengua catalana i el 86,84% la sap parlar (IDESCAT, 

2015). Podem intuir aquí el paper de l'escola, com a factor clau en l'aprenentatge 

de la llengua entre la població més jove. Mentre que les persones adultes que no 

han estat escolaritzades a Catalunya tenen més dificultats per a aprendre la 

llengua catalana.  
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EDUCACIÓ: Referent a l'educació secundària obligatòria (ESO), els estudis 

postobligatoris (batxillerat, FP de grau mitjà i de grau superior) i els estudis 

universitaris, cal destacar que Vilabella no disposa de cap centre educatiu 

d'Ensenyament Secundàri Obligatori ni d'estudis postobligatoris. Els instituts de 

secundària i escoles concertades es localitzen a Valls i a Alcover.  

 

Així doncs, els estudiants han de traslladar-se a la ciutat de Valls, generalment,  

per cursar l'ESO mitjançant un servei de transport escolar gratuït en el cas que 

escullin un centre educatiu públic o utilitzant el transport públic ordinari, o bé el 

cotxe particular familiar si cursen els estudis en un dels centres educatius 

concertats. Pel que fa als estudis postobligatoris (batxillerat, FP i PFI), els joves 

també han de desplaçar-se a altres demarcacions, ja que al municipi no 

s'imparteixen estudis d'aquesta tipologia. Els centres de Valls que imparteixen 

estudis postobligatoris són l'Institut Jaume Huguet, l'Institut Narcís Oller i l'Institut 

Serra de Miramar. En aquest cas, els estudiants no disposen de servei de transport 

gratuït. Existeixen, però, mitjans de transport públic per accedir-hi i beques de 

transport per a ajudar a cobrir la despesa. Els estudis d'ESO i els estudis 

postobligatoris existents a l'Alt Camp és la següent:  

CENTRE EDUCATIU LOCALITAT MODALITAT ENSENYAMENT 

 

 

Institut  

Jaume Huguet 

 

 

Valls 

 

 

Centre públic 

-ESO 

-Batxillerat: modalitats de ciències i tecnologia, i 

humanitats i ciències socials 

-CFGM: Comerç, Cures Auxiliars d'Infermeria, 

Gestió Administrativa,  Instal·lacions Elèctriques 

Automàtiques,  Manteniment Electromecànic ,  

Mecanització, Sistemes Microinformàtics i Xarxes ,  

Soldadura i Caldereria 

-CFGS: Administració i finances ,  Administració de 

sistemes informàtics en xarxa i desenvolupament 

d’aplicacions multiplataforma, Automatització i 

robòtica industrial. Disseny en fabricació 

mecànica ,  Mecatrònica Industrial, Animació 
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d’activitats físiques i esportives 

-Curs de formació específic per l'accés a CFGM 

(CAM) 

-Curs de formació específic per l'accés a CFGS 

(CAS) 

-PFI: qualificació professional de primer nivell als 

joves majors de 16 anys sense graduat en 

Educació Secundària Obligatòria (ESO), que els 

faciliti la incorporació al mercat laboral o la 

continuïtat del seu itinerari formatiu 

-Curs de Formació Ocupacional 

Institut  

Serra de Miramar 
Valls  Centre públic 

-ESO 

-Batxillerat: modalitat de ciències i tecnologia, 

modalitat d’humanitats i ciències socials i doble 

titulació de batxillerat i baccalauréat (BATXIBAC) 

Institut  

Narcís Oller 
Valls Centre públic 

-ESO 

-Batxillerat: modalitats d’arts (arts plàstiques i 

disseny i arts escèniques, música i dansa), 

modalitat de ciències i tecnologia i modalitat 

d’humanitats i ciències socials 

-CFGM: Atenció a persones en situació de 

dependència (amb opció a semipresencial) 

-CFGS: Educació Infantil , Integració Social (amb 

opció a semipresencial), Animació Sociocultural i 

turisme 

-Proves d’accés a grau mitjà  

-Proves d’accés a grau superior 

Institut  

Fonts del Glorieta 
Alcover Centre públic 

-ESO 

-Batxillerat 

IDML  

Vallsgenera 
Valls Centre públic 

-PFI: auxiliar d'imatge personal: perruqueria i 

estètica, auxiliar de forn i pastisseria 
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-Cursos professionalitzadors 

Col·legi  

Claret 
Valls 

Centre 

concertat 
-ESO 

Col·legi  

Cor de Maria 
Valls 

Centre 

concertat 
-ESO 

 

Existeix un programa d'ajuts per alumnes que cursen ensenyaments de nivells 

postobligatoris no universitaris, que gestionen les següents entitats: Caritas 

Arxiprestat, la Funcació Ciutat de Valls, els ajuntaments. A més, els estudiants 

poden optar per a sol·licitar les beques per a estudis postobligatoris i universitaris 

del Departament d'Ensenyament i el Ministeri de Educació. 

 

La universitat més propera a Vilabella és la Universitat Rovira i Virgili (URV), que 

disposa de centres universitaris a Reus, Tarragona, Vila-seca, Coma-ruga (El 

Vendrell) i Tortosa. No podem saber quants joves del municipi estan cursant 

estudis universitaris a les ciutats properes a Vilabella, per manca de dades, 

malgrat que es pot intuir que la majoria de joves universitaris/es estudien a la URV. 

Això fa que puguin seguir vivint al poble sense necessitat de canviar de 

residència, però alhora el fet d'obtenir el pemís de conduir complerts els 18 anys, 

en molts casos es converetix en una prioritat.  

 

D'altra banda, al voltant dels 18 anys, en el moment de triar els estudis superiors, 

molts joves poden tenir la necessitat de traslladar-se a zones urbanes, on 

s'ubiquen els complexos universitaris i de formació professional que ofereixen una 

major oferta educativa: això implica més mobilitat residència-estudis o trasllat de 

residència, i al mateix temps, menys presència dels i les joves al municipi. 

 

Actualment no es disposa de dades oficials sobre el nivell d'estudis assolits dels i les 

joves de Vilabella.  
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FORMACIÓ I EDUCACIÓ: En quant a centres de formació, al municipi tampoc 

existeixen centres on s'imparteixin cursos, de manera que els joves han de 

recórrer principalment a Valls i Tarragona per a poder complementar la seva 

formació (formació ocupacional, idiomes, permisos de conduir, música, dansa, 

arts, reforç escolar, entre d'altres). A Valls, doncs, és on troben tota la oferta 

formativa tant de titularitat pública com privada.  

 

OCI I LLEURE: Les caminades diurnes i nocturnes, el Campionat de Futbol Sala, els 

Tornejos esportius, activitats de Zumba, la Festivitat de Sant Antoni, curses de slot, 

Carnaval, i la Festa Major, entre d'altres, son algunes de les activitats que es 

programen a Vilabella. Cal destacar que la piscina municipal és l'espai d'oci a 

l'estiu, així com també els i les joves disposen de varis locals o espais, sense ús 

dinamitzador, social i participatiu. En altres poblacions properes l'oferta és més 

àmplia i fixe: Valls, Tarragona i Reus, són els municipis més preferits per a anar de 

compres, passejar, anar al cinema, anar al teatre, anar de concerts, anar a 

restaurants o bars, entre d'altres, sobretot per a la població jove que disposa de 

de permís de conduir. Els i les joves de menys de 18 anys fan més vida al municipi 

en el seu temps lliure. Els i les joves de Vilabella també acostumen a moure's a 

altres poblacions per a sortir els caps de setmana: Valls, Tarragona, Reus, Salou, 

entre d'altres. 

 

ESPORT: El municipi compta amb un rocòdrom, unes pistes poliesportives, a 

l’escola piscina i una pista de pàdel, que acullen activitats i cursets de caire 

puntual  sobretot a l'estiu. Algunes de les activitats obertes que s'organitzen al 

municipi són les següents: Torneig Futbol 3 (Juliol), Campionat de Futbol Sala 

(temporada), campionats de pàdel, Zumba, Ioga, Country i Taichi. Els joves de 

Vilabella, també, opten per practicar esport de forma autònoma: córrer, sortir en 

bicicleta, etc. Altres joves decideixen anar als gimnasos o equipaments esportius 

de poblacions properes que disposen de programació d'activitats: el Pla de Santa 

Maria i Valls. 
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CULTURA:  La Regidoria de Cultura i Festes organitza diverses activitats culturals 

durant l'any, les quals es coorganitzen juntament amb les entitats de  Vilabella. El 

municipi  disposa d'un Centre Cívic i d'una Sala Multifuncional per a espectacles, 

xerrades o actes culturals. No existeix, però, una programació d'activitats culturals 

per a joves de forma anual i estable. D'altra banda, els joves,  acostumen a 

desplaçar-se a Valls, Tarragona o Reus per a gaudir d'una oferta cultural: 

biblioteques, museus, teatres, cinemes, sales d'exposicions, concerts, tallers 

artístics.  

 

PARTICIPACIÓ: El municipi no compta amb una Comisió de Festes tot i que els i les 

joves de Vilabella participen de les activitats del municipi però en menys mesura 

en l'organització de les mateixes. Tot i així són bastantes les activitats que 

s'organitzen al municipi amb els joves i per als joves. Les entitats que s'encarreguen 

d'organitzar les activitats populars i tradicionals del municipi són les següents: 

Associació Excursionista de Vilabella (AEV) (Rocòdrom), CAC “La Murtrera”- 

Diables de Vilabella, Club Atlètic Vilabella, Club Ciclista Vilabella, Moto Club 

Vilabella, Slot Vilabella, Associació de caçadors i Associació Corredellons. 

 

EQUIPAMENTS: Vilabella disposa de varis locals i espais per a joves des d'on 

s'organitzen algunes de les activitats municipals. El col·lectiu jove, però no acaba 

d'identificar-se amb aquest espai, de manera que no és utilitzat pels i les joves 

com a espai d'oci, de cultura i de participació juvenil. Els joves, doncs, no acaben 

de gaudir d'un espai propi des d'on poder establir relacions personals amb els seus 

iguals, gaudir d'activitats per a joves, i alhora participar activament en la 

programació i gestió d'activitats per a joves i/o per al conjunt de la població del 

municipi.  Com s'ha anomenta anteriorment, el municipi també disposa d'un 

Centre Cívic i d'una Sala Multifuncional. 

 

VISIÓ PER PART DELS JOVES: Les conclusions que mostren les enquestes passades 
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als joves de Vilabella a través d'Internet i a través dels instituts de la comarca 

mostren la següent informació:  

 Sobre educació i formació: El nivell d'estudis als quals voldrien arribar és el 

 de Post Grau / Màster universitari i a més pensen que és important tenir bon 

 nivell d'estudis per a  trobar feina, com a mínim CFGS. Tot i que conèixen 

 l'Espai de l'Estudiant  (Valls), afirmen que al seu municipi no hi ha cap lloc 

 per informar-se dels estudis o realitzar-hi consultes sobre orientació 

 acadèmica. No s'han informat, a través d'altres canals, sobre estudis que 

 podrien realitzar així com també ampliar la informació sobre algun estudi en 

 concret.  

 Sobre ocupació: Creuen que és prioritat el suport a joves emprenedors de 

 Vilabella, fer més difusió dels recursos sobre ocupació que existeixen a la 

 comarca i prioritzar la creació de llocs de treball per als joves del municipi. 

 Sobre informació juvenil d'interès: Els tres temes que interessen més als joves 

 de Vilabella son: Treball, cursos de formació i estudis. 

 Sobre participació i associacionisme: La majoria creuen que es fan poques 

 activitats al municipi tot i que es senten persones participatives. Destaca la 

 quantitat de joves que participen als diables "La Murtrera". El canal 

 d'informació sobre activitats municipals, principalment, és el boca-orella. 

 Coneixen l'existència del local de joves. Pel que fa al temps de lleure, 

 principalment l'ocupen compartint temps amb les amistats, practica 

 d'esport, jugar a videojocs i estudiar. Molts d'ells creuen necessari la 

 construcció d'un Skate-park municipal.  

 Sobre les noves tecnologies: Els principals usos que fan d'Internet són els 

 següents: Cerca d'informació, estudis i videojocs.  

2.2 ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT  

A continuació s'analitzen les polítiques municipals i comarcals adreçades als joves 

de Vilabella. Per a fer-ho es tracten els següents punts: les infraestructures del 

Vilabella, els recursos/serveis adreçats als joves al Vilabella i a la comarca i, 

serveis de joventut al Vilabella i a la comarca. 
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A. INFRAESTRUCTURES DEL MUNICIPI  

 

Locals i espais de joves: Espai adreçat a joves tot i que no acaba de ser un espai 

d'identificació acultural, educativa, d'oci i participació. 

Pista poliesportiva:  Ús compartit amb tota la població però que els joves poden 

utilitzar per a la pràctica esportiva autònoma.  

Camp de futbol: Ús compartit amb tota la població. 

Piscina descoberta: Espai més utilitzat per joves durant l'estiu. Hi ha un bar. 

Centre Cívic: Espai municipal on es realitzen alguns dels actes de la Festa Major, el 

centre disposa de diversos espais.  

Sala Multifuncional: Espai municipal on es realitzen espectacles, activitats, 

xerrades i exposicions de caire cultural.  

 

B. RECURSOS/SERVEIS ADREÇATS ALS JOVES AL MUNICIPI I A LA COMARCA 

EDUCACIÓ i FORMACIÓ: a nivell municipal no existeixen serveis adreçats a l'educació i la 

formació. Aquests, generalment estan centralitzats a Valls, excepte els serveis de l'Oicina Jove de 

l'Alt Camp i   el Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal que cobreixen directament 

els municpis petits.  

Recurs Qui organitza Què ofereix 

Formació Vallsgenera 
 

Ajunament de Valls Cursos de formació 
professionalitzadors 

Centre de Formació d'Adults de 
Valls (Casa Caritat) 
 

Ajuntament de Valls 

Cursos de formació per a adults 
(anglès, francès, català, 
castellà graduat educació 
secundària, competència 
digital, cursos instrumentals, 
preparació de proves d'accés 
a CFGM, CFGS i a la universitat 
+25) 

Escoles de formació d'adults de 
titularitat privada de Valls Acadèmia Auco de Valls 

Cursos professionaitzadors, 
certificats d'ESO, preparació de 
proves d'accés i de concursos i 
oposicions públiques 

Escola Oficial d'Idiomes de 
Valls 

Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Valls 

Cursos d'idiomes (anglès i 
francès) per obtenir títols oficials 

Escoles d'idiomes de titularitat 
privada de Valls 

Escoles Multilingua, English 
Dolors Duch, The Anglo Spanish 
School, European College, On-
line 

Cursos d'idiomes  
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Punt òmnia del Centre Cívic de 
Valls 
 

Ajuntament de Valls 

Servei especialitzat en 
informàtica i noves 
teconologies amb aula 
d’informàtica d’accés lliure i 
activitats formatives 

Espai de l'Estudiant 
 

Consorci Prouniversitari Alt 
Camp i la Conca de Barberà 

Informació sobre l'oferta 
educativa catalana 

Ajuts i premis per a estudiants 

Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de 
Catalunya, Ministeri d'Educació 
de l'Estat Espanyol 

Beques MEC 
Beques per a estudis universitaris 
AGAUR 
Beques per a cursar idiomes  
Ajuts per a alumnes amb 
necessitat específica de suport 
 

Servei d'informació sobre 
educació 

Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Informació sobre l'oferta 
educativa i formativa i sobre 
recursos educatius  

Projectes, recursos i serveis de 
l'Àrea d'Ensenyament del 
CCAC 

Àrea d'Ensenyament del 
Consell Comarcal de l'Alt 
Camp 

Transport escolar 
Menjador escolar 
Ajuts de suport a l'escolarització 
Ajuts per al programa 
d'ensenyaments artístics i 
d'adults. 
Suport a les activitats 
pedagògiques d'incidència 
comarcal. 
Colònies d'estiu 

Escola de música municipal  
 

Ajuntament de Valls.  
Escola de música municipal 
Robert Gerhard 

Ensenyament de música i 
instruments 

Escoles d'ensenyaments 
artístics de titularitat privada 
 

Esola de múscia Èxit, escoles de 
dansa Adagi, Pas i Infinity, 
Escola de teatre la Peça, 
escola de circ Passabarret-
Joglars 

Ensenyament de diferents 
modalitats artístiques 

 

OCUPACIÓ: al municipi no existeixen serveis adreçats a l'ocupació. Generalment, estan 

centralitzats a Valls, excepte els serveis del Programa de Garantia Juvenil i l'Oficina Jove de l'Alt 

Camp que també ofereixen el servei a nivell comarcal. 

Recurs Qui organitza Què ofereix 

IMDL Vallsgenra Ajunament de Valls 
Borsa de treball i un servei 
d'informació i acompanyament 
per a la recerca de feina 

SOC Valls Ajuntament de Valls 

Prestacions per desocupació, 
borsa de treball, programes per 
generar ocupació, formació 
ocupacional 

Programa de Garantia Juvenil Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Inscripció al programa i recursos 
del programa per a fomentar 
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l'ocupació juvenil, informació, 
assesorament i 
acompanyament en la recerca 
de feina, i l'autoocupació 

Informació, assessorament i 
orientació sobre treball i 
ocupació 
 

Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Borsa de monitors de lleure i 
educació, borsa de talleristes, 
difusió d'ofertes de feina, 
informació i assessorament en la 
recerca de feina 

 

HABITATGE: el municipi no disposa de serveis destinats a l'habitatge jove directament, és 

principalment l'Oficina Jove i l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Camp 

qui gestiona tots els temes en matèria d'habitatge a nivell comarcal per a tota la població. 

Recurs Qui organitza Què ofereix 

Informació i assessorament en 
temes d'habitatge 

Oficina d'Habitatge del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Ajuts a la rehabilitació 
d'habitatges, borsa 
d'habitatge, assessorament 
sobre els ajuts al lloguer  i suport 
per tramitar la sol·licitud 

Ajuts per al pagament de 
l'habitatge Generalitat de Catalunya 

Prestacions per al pagament 
del lloguer,(Renda Bàsica 
d'Emancipació prestacions 
econòmiques d'urgència 
especial per a l'habitatge, 
subvencions per al pagament 
del lloguer 

 

CULTURA: la població no disposa d'una agenda cultural anual, però esporàdicament s'organitza  

a varis espais alguna xerrada o activitat cultural en el qual els i les joves poden assistir-hi, així com 

les activitats culturals de les festes majors. Les prinicipals agendes culturals a nivell comarcal es 

concentren a Valls, Alcover, Vila-rodona i El Pla de Santa Maria; les poblacions més grans.  

Recurs Qui organitza Què ofereix 

Catàleg de Cultura 
Àrea de Cultura i Ensenyament 
del Consell Comarcal de l'Alt 
Camp 

Promoció d'artistes comarcals a 
través d'un  catàleg que recull 
la fitxa tècnica dels artistes 

Subvenció per a entitats 
culturals Generalitat de Catalunya Ajudes per a la creació i 

programació cultural 

Teatres de Valls i carnet cultural Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Valls 

Programació de cartellera 
d'espectacles anual, 
descomptes per a espectacles 

Sala Multifuncional de Vilabella 
 

Regidoria de Cultura de 
l'Ajuntament de Vilabella 

Programació d’espectacles, de 
xerrades i activitats culturals 

Locals de joves de Vilabella 
Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Vilabella, joves 
de Vilabella 

Espai de reunió i participació 
per a la gestió i programació 
culturals del Vilabella 
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Centre Cívic de Vilabella 
Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Vilabella, joves 
de Vilabella 

Programació de xerrades i 
activitats culturals 

e-catàleg Diputació de Tarragona 

Recull d'artistes i espectacles de 
les comarques del Camp de 
Tarragona i difusió dels mateixos 
als ens locals per a la seva 
contactació 

Informació i difusió cultural Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Difusió d'activitats i recursos 
culturals, suport a la 
programació d'activitats 
culturals per als i les joves a 
nivell comarcal 

Cinemes de diferents localitats 
 

Ajuntaments i empreses 
privades de les següents 
localitats: Valls, Alcover, Vila-
rodona, el Pla de Santa Maria, 
altres.  

Programació de cartellera 
cinematogràgica anual 

Museus de l'Alt Camp i 
monuments emblemàtics 

Arxiu Comarcal de Valls, 
Monestir de Santes Creus, 
Institut d'Estudis Vallencs,  etc.  

Visites guiades, consulta de 
documents, espectacles i 
exposicions culturals 

Assessorament i informació en 
matèria de turisme a l'Alt Camp 

Àrea de Turisme del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Informació sobre monuments i 
llocs d'interès cultural i activitats 
cultural a la comarca de l'Alt 
Camp, promoció turística 
comarcal 

Biblioteca Carles Cardó Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Valls 

Préstec i consulta de llibres, 
revistes, material audovisual o 
documents d'arxiu, 
programació d'activitats 
culturals, punt TIC 

 

ESPORTS: el municipi disposa d'equipaments esportius, els quals són ultilitzats generalment a l'estiu i 

per a les festes majors. 

Recurs Qui organitza Què ofereix 

Consell Esportiu de l'Alt Camp Consell Esportiu de l'Alt Camp 

Préstec de material esportiu, 
programació d'activitats 
esportives a l'Alt Camp, suport 
en la programació d'activitats 
esportives als Vilabellas, borsa 
de monitors esportius 

Entitats esportives del municipi 

Associació Excursionista de 
Vilabella, Club Atlètic Vilabella, 
Club Ciclista Vilabella, 
Motoclub Vilabella, Slot 
Vilabella i Associació 
Corredellons 

Rocòdrom, curses i caminades, 
ciclisme, motociclisme, entre 
d'altres 

Activitats esportives municipals Regidoria d'Esports de 
l'Ajuntament de Vilabella 

Torneig Futbol 3, Campionat de 
Futbol Sala, Zumba, Ioga, 
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Country i Taichi 

Patronat Municipal d'Esports de 
Valls Ajuntament de Valls 

Piscina coberta i descoberta, 
pista d'atletisme, gimnàs, 
programació d'activitats 
dirigides,  camp de futbol, de 
bàsquet i d'hoquei, sales 
polivalents   

 

SALUT: Al municipi no existeix cap servei sobre salut i sexualitat juvenil, però els joves poden 

beneficiar-se'n a través de serveis d'informació que ofereix l'Oficina Jove de l'Alt Camp, Al CAP Dr. 

Sarró de Valls, via on-line i/o telefònicament a través de serveis que ofereix la Generalitat de 

Catalunya 

Recurs Qui organitza Què ofereix 

Tarda de salut jove CAP Dr. Sarró de Valls 

Consulta mèdica anònima i 
sense cita prèvia especialitzada 
en sexualitat, salut reproductiva 
i prevenció de conductes 
sexuals de risc 

Web d'informació sobre salut 
jove 
http://sexejoves.gencat.cat/ca
/inici/ 

Generalitat de Catalunya 

Informació sobre salut jove, 
sexualitat i servei de consulta 
on-line 

Cat Salut Respon 061 Genaralitat de Catalunya 

Informació actualitzada sobre 
salut al lloc web, resolució de 
dubtes sobre salut 
telefònicament o via formularis 
on-line 

Informació sobre Salut Jove Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Informació i recursos sobre salut 
i sexualitat juvenil, 
assessorament i resolució de 
dubtes en quant a salut juvenil 

 

OCI I LLEURE: l'oferta d'oci i lleure a la població es concentra, sobretot,  durant els mesos d'estiu i 

per les festes de Nadal, de manera que els i les joves durant l'època de vacances poden gaudir 

d'algunes activitats dirigides especialment a ells. No hi ha cap servei especialitzat que ofereixi una 

programació d'activitats d'oci illeure, però sí que existeixen serveis que promocionen la creació 

d'oferta en aquest àmbit. 

Recurs Qui organitza Què ofereix 

Asessorament per a la formació 
de casals d'estiu, casals de 
vacances, casals esportius, etc.  
 

 
Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Proporcionar als ajuntaments i 
entitats assessorament i 
acompanyament en la creació 
de casals d'estiu, casals de 
vacances, casals esportius, etc.  
per a infants i joves 
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Carnet de l'alberguista, ISIC, 
ITIC i IYTIC 

Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Tramitar i expedir carnets 
d'alberguista i informar dels 
avantatges que té 

Borsa de monitors de lleure i 
educació 

Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Promoció laboral els joves 
inscrits a la borsa de monitors/es 
en lleure 

Informació sobre l'oferta d'oci i 
lleure comarcal 

Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Canals informatius sobre l'oferta 
d'oci i lleure a la Comarca de 
l'Alt Camp  

Carnet Jove Caixa Bank i Direcció General 
de Joventut 

Descomptes en oci i lleure 

 

PARTICIPACIÓ: existeixen varis canals de participació al municipi dels quals els joves poden 

formar-ne part, ja sigui a través de grups de joves, entitats o la comissió de festes. A la comarca, a 

banda existeix un fort teixit de participació cultural: castells, entitats folclòriques, entitats culturals i 

esportives, etc. A banda, periòdicament s'estableixen reunions amb joves per tal que puguin 

expressar les seves necessitats i fer propostes d'actuacions locals en matèria de joventut.    

Recurs Qui organitza Què ofereix 

Programació anual d'activitats 
populars i tradicionals 

Regidoria de Joventut, Festes i 
Cultura 

Participació en l'organització 
de les festes del Vilabella 

Joves de Vilabella Joves del Vilabella Implicació cultural, i 
participativa  

Assessorament i 
acompanyament per a la 
creació d'entitats 

Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 

Informació, assessorament i 
promoció d'entitats juvenils. 
Foment de l'asssociacionisme i 
del relleu generacional de les 
entitats 

 

 

D. SERVEIS DE JOVENTUT AL MUNICIPI I A LA COMARCA  

Els serveis de joventut destinats directament als  joves del Vilabella són la Regidoria 

de Joventut de l'Ajuntament de Vilabella, l'Oficina Jove de l'Alt Camp i el 

Programa de Garantia Juvenil ubicats al Consell Comarcal de l'Alt Camp, a Valls. 

D'altra banda, els joves també poden ser usuaris de Valls Jove (Regidoria de 

Joventut de l'Ajuntament de Valls), com a capital de la comarca,  i més 

difícilment, però també, del PIJ Alcover.  

Servei Qui organitza Què ofereix Recursos humans 

Regidoria de 
Joventut de 
l'Ajuntament de 
Vilabella 

Ajuntament de 
Vilabella 

Lideratge del projecte polític 
i definició de les línies 
estratègiques en matèria de 
joventut 

Regidora de Joventut de 
Vilabella, Alcaldia 
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Oficina Jove del 
Consell Comarcal 
de l'Alt Camp 

Oficina Jove del 
Consell 
Comarcal de 
l'Alt Camp 

Gestió de la informació 
juvenil i difusió de la mateixa, 
assessorament als municipis 
en quant a polítiques de 
joventut, disseny i execució 
de programes i projectes per 
a joves, interlocució i 
participació amb els joves 
dels municipis,   foment dels 
equipaments juvenils 
municipals, coordinació 
amb altres agents del territori 

1 Tècnica de joventut  
1 Dinamitzadora/informadora 
juvenil temporal  
1 Dinamitzador/informador 
juvenil temporal 

 
Programa de 
Garantia Juvenil  

 
Oficina Jove del 
Consell 
Comarcal de 
l'Alt Camp 

Coordinació amb agents 
socials d'actuació a joves 
del territori, dinamització 
territorial en matèria de 
formació i ocupació juvenil, 
atenció als joves, suport en 
la seva inscripció, orientació 
acadèmica i laboral, suport 
en la recerca de feina 

 
1 Tècnica de garantia juvenil  

Vallsjove 

Regidoria de 
Joventut de 
l'Ajuntament de 
Valls 

Gestió de la informació 
juvenil i difusió de la mateixa, 
execució de polítiques de 
joventut, disseny i execució 
de programes i projectes per 
a joves, interlocució i 
participació amb els joves, 
coordinació amb altres 
agents del territori 

1 Tècnica de joventut 

PIJ Alcover Ajuntament 
d'Alcover 

Gestió de la informació 
juvenil i difusió de la mateixa, 
execució de polítiques de 
joventut, disseny i execució 
de programes i projectes per 
a joves, interlocució i 
participació amb els joves, 
coordinació amb altres 
agents del territori 

1 Dinamitzadora juvenil 

 

2.3 CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 

L'anàlisi de la realitat juvenil i l'anàlisi de les polítiques de joventut que hem 

realitzat anteriorment ens han permès extraure les conclusions de la diagnosi. 

Quan parlem de conclusions de la diagnosi,  ens referim  a les  mancances i 

necessitats juvenils detectades en el context del municipi referents a la població 

jove, i a les demandes i propostes que fan els joves en matèria de joventut en el 

conjunt del municipi.  
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Les conclusions que es desprenen de l'anàlisi de la realitat juvenil i l'anàlisi de les 

polítiques de joventut són les següents: 

 

• Escassa oferta de recursos informatius municipals i comarcals per a afavorir 

el procés d'emancipació juvenil (ocupació, educació i formació,  

habitatge, salut, oci i lleure, i cultura) 

• Baixa participació dels i de les joves en les activitats culturals, esportives,  

d'oci i lleure de Vilabella i, alhora, existència d'una baixa implicació en 

l'organització i gestió de les mateixes 

• Ús poc socialitzador, participatiu i dinamitzador d'espais  juvenils a Vilabella 

que afavoreixin identificació dels/les joves en aquests equipaments. 

 

3. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT I 

RELACIÓ DE PROGRAMES  

Problemàtica / necessitat Objectiu general Relació de programes 

Escassa oferta de recursos 

informatius per a afavorir 

el procés d'emancipació 

juvenil (ocupació, 

educació i formació,  

habitatge, salut, oci i 

lleure, i cultura) 

Posar a l'abast dels i les 
joves un ventall de 
recursos informatius que 
afavoreixin el procés 
d'emancipació juvenil 

 
Programa Orienta't 

Programa Emancipa't 

Baixa participació dels/les 

joves en activitats 

culturals, esportives,  d'oci  

i lleure de Vilabella i, 

Potenciar la participació i 
la implicació dels i les 
joves en les activitats que 
s'organitzen al municipi 

Programa Participia 
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minsa implicació en 

l'organització i gestió de 

les mateixes 

Manca d'ús socialitzador, 

participatiu i dinamitzador 

d'espais juvenils al 

Vilabella que afavoreixin 

la identificació dels/les 

joves en aquests 

equipaments 

Transformar l'ús dels 
equipaments juvenils cap 
a una finalitat 
participativa i 
dinamitzadora 

Programa Local Jove 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE PROGRAMES I PROJECTES 

PROGRAMA ORIENTA’T 
Problemàtica associada Objectius estratègics Objectius operatius 

Escassos recursos d'informació 
educativa i formativa de la 
població jove 

A. Oferir un servei d'orientació 
acadèmica i formativa actualitzada 
de forma física als joves del municipi 
 
 
 
B. Oferir un servei  d'orientació 
acadèmica i formativa actualitzada 
través de plataformes virtuals als 
joves del municipi 

A1. Proporcionar un espai físic 
actualitzat d'informació educativa 
i formativa al municipi. 
A2. Programar sessions 
d'informació i orientació 
acadèmica i formativa 
 
 
B1. Habilitar nous canals 
d'informació i consulta sobre 
educació i formació a través de 
xarxes socials 

Projectes/accions Destinataris Agents implicats 
A1. Espai d'informació  juvenil 
(cartellera) municipal 
A2. Projecte d'orientació 
acadèmica i formativa de 
l'Àrea de Joventut del CCAC 
 
B1. Creació de nous canals 
informatius online: 
Netvibes de l'OJ, Symbaloo de 
l'OJ, Wordpress de l'OJ i Fitxes 
d'informació acadèmica 
comarcal 

A1/A2/B1. Població jove d'entre 16-
25 anys 

A1/A2. Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, 
Impulsor/a de Garantia Juvenil, 
Regidoria de joventut de 
l'Ajuntament de Vilabella, SOC 
Valls i IMDL Vallsgenera 
 
B1. Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, 
Impulsor/a de Garantia Juvenil i 
Regidoria de joventut de 
l'Ajuntament de Vilabella 

 

PROGRAMA EMANCIPA’T 
Problemàtica associada Objectius estratègics Objectius operatius 
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Escassos recursos d'informació 
relacionats en tots aquells 
àmbits que afecten en el procés 
d'emancipació juvenil 

A. Oferir un servei d'informació i 
orientació de forma física als joves 
del municipi sobre temes que els 
afecten en el procés d'emancipació  
 
 
 
 
 
 
 
B. Oferir un servei virtual   
d'informació i orientació sobre temes 
que afecten en el procés 
d'emancipació dels/les joves 

A1. Proporcionar un espai físic  
d'informació sobre temes 
relacionats amb el procés 
d'emancipació: Ocupació, 
Habitatge, Salut, Cultura, Oci i 
lleure i Esports 
  
A2. Programar sessions 
d'informació sobre àmbits que 
afecten als joves 
 
B1. Habilitar nous canals 
d'informació i consulta sobre eixos 
d'emancipació juvenil a les xarxes 
socials 

Projectes/accions Destinataris Agents implicats 
A1. Espai municipal d'informació 
juvenil (cartellera) 
 
A2. Projecte d'informació i 
orientació sobre temes 
relacionats amb el procés 
d'emancipació juvenil de l'Àrea 
de Joventut del CCAC 
 
B1. Creació de nous canals 
informatius online: Netvibes de 
l'OJ, Symbaloo de l'OJ, 
Wordpress de l'OJ, difusió 
d'ofertes de feina al grup de 
facebook Canal Feina de l'OJ i 
difusió d'ofertes de feina del 
camp del lleure via correu 
electrònic 

 
 
 
A1/A2/B1. Població jove d'entre 18 i 
29 anys 

A1/A2. Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, 
Impulsor/a de Garantia Juvenil, 
Regidoria de joventut de 
l'Ajuntament de Vilabella, SOC 
Valls, IMDL Vallsgenera i Direcció 
Nacional de Joventut 
B1. Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, 
Impulsor/a de Garantia Juvenil, 
Regidoria de joventut de 
l'Ajuntament de Vilabella i 
Direcció Nacional de Joventut 

 

PROGRAMA PARTICIPA 
Problemàtica associada Objectius estratègics Objectius operatiu 

A. Baixa participació dels/les 
joves en activitats culturals, 
esportives,  d'oci  i lleure del 
municipi 
 
 
 
 
 
B. Baixa implicació dels/les 
joves en l'organització i gestió 
d'activitats pels/les joves del 
municipi 

A. Afavorir la participació dels/les 
joves en activitats culturals, 
lúdiques i esportives 
 
 
 
 
 
B. Fomentar la participació 
dels/les joves en les entitats del 
municipi i en activitats dirigides a 
joves 

A1. Programar activitats culturals, i 
d'oci i lleure al municipi i implicar als 
joves en la seva organització 
 
A2. Programar activitats esportives al 
municipi 
 
B1. Impulsar la creació d'una entitat 
juvenil al municipi  
 
B2. Fomentar la participació dels/les 
joves en el Grup de Joves de Vilabella 
i/o  en  entitats del municipi 
 
B3. Vetllar per a la implicació dels joves 
en l'organització d'activitats 

Projectes/accions Destinataris Agents implicats 
A1. Activitats culturals, i d'oci i 
lleure: Festes populars 
(Castanyada, Festivitat de Sant 
Antoni, Caminades, Sant Joan , 
Diada Nacional, Sant Jordi, 
Reis, Carnaval...), actes per a 
joves a les festes majors i Sopar 

 
 
A1/A2/B1/B2/B3. Població jove 
d'entre 12-29 anys 

 
 
A1/A2. Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, Regidories de 
joventut, esport i cultura de 
l'Ajuntament de Vilabella, Entitats del 
municipi, Grup de Joves de Vilabella, 
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Jove entre d'altres. 
 
A2. Activitats esportives: 
tornejos, jocs tradicionals  cursa 
de Vilabella, caminades, etc. 
 
B1. Sessions informatives, 
d'orientació i acompanyament 
per a la creació d'una entitat 
juvenil 
 
B2. Reunió amb els/les joves del 
Vilabella i les entitats del 
municipi per a donar a 
conèixer les entitats  als joves i 
per a establir mecanismes de 
treball en xarxa entre els 
diferents agents. 
 
B3. Creació una activitat des  
que impliqui la participació de 
joves en el seu disseny i 
execució 

Consell Esportiu de l'Alt Camp i 
Direcció Nacional de Joventut 
 
 
B1/B2/B3. Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, Regidoria de 
joventut de l'Ajuntament de Vilabella, 
Entitats del municipi, Grup de Joves de 
Vilabella i Direcció Nacional de 
Joventut 
 

 

 

PROGRAMA LOCAL JOVE 
Problemàtica associada Objectius estratègics Objectius operatius 

A. Manca d'espais juvenils al 
municipi que afavoreixin la 
socialització, la participació i la 
identificació dels/les joves 
 
 
 
B. Inexistència d'un espai 
municipal que afavoreixi la 
dinamització dels/les joves 
 
 
 
 
C. Poca responsabilitat en 
quant a l'ús i gestió del local de 
joves 

A. Promoure la dinamització del 
local jove del municipi 
 
 
 
 
B. Orientar el local de joves cap 
a una finalitat educativa, 
participativa, cultural i 
d'informació 
 
 
 
 
C. Promoure la responsabilitat 
dels/les joves per al bon ús i 
cogestió del local jove 

A1. Facilitar un punt de trobada entre 
els/les joves del municipi i l'Ajuntament 
que permeti establir acords per a la 
reobertura del local jove 
 
A2. Establir una xarxa de joves que 
cogestionin i s'ocupin del manteniment 
del local jove 
 
B1. Condicionar el local jove com a 
espai d'informació sobre temes d'interès 
juvenil 
 
B2. Condicionar el local jove per a 
poder-lo dinamitzar a nivell social i 
cultural 
 
B3. Promoure l'ús del local jove des 
d'una vessant educativa, cultural, d'oci 
i lleure, participativa i d'identificació i 
reunió per a joves 
 
C1. Consensuar i elaborar un reglament 
per al bon ús del les instal·lacions del 
local jove amb els/les joves i regidoria 
de joventut 

Projectes/accions Destinataris Agents implicats 
A1. Dinamització del local jove  
 
A2. Cogestió i manteniment del 
local jove (Trobada entre els/les  
joves i la regidoria de joventut 
per a  decidir qui s'ocuparà  de 
la cogestió i el manteniment del 
local jove) 

 
 
 
A1/A2/B1/B2/B3/C1. Població 
jove d'entre 12-29 anys 

 
A1/A2.  Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, Regidoria de 
joventut de l'Ajuntament de Vilabella, 
Joves i Direcció Nacional de Joventut 
 
B1/B2/B3/C1. Oficina Jove del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, Regidoria de 
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B1. Ubicar una cartellera 
informativa amb contingut 
 
B2. Adequació del local de 
joves per a la seva 
dinamització: mobiliari, material, 
internet i arranjament en 
general 
 
B3.  Disseny d'un calendari 
d'activitats anuals, 
conjuntament amb els/les joves, 
per a dur a terme al local  
 
C1. Elaboració d'un reglament 
per al bon ús de les 
instal·lacions del local Jove de 
forma conjunta amb els/les 
joves, la comissió de joves i 
regidoria de joventut 

joventut de l'Ajuntament de Vilabella, 
Entitats del municipi, Joves de Vilabella 
i Direcció Nacional de Joventut 
 

 

5.METODOLOGIA 

A nivell metodològic, per a la realització i implementació del PLJ s’han de tenir en 

compte tres aspectes fonamentals: la interdepartamentalitat, la 

interinstitucionalitat, i la participació de la població jove, tant en la elaboració del 

PLJ, com en la posterior implementació. El PLJ permet prioritzar línies de treball, 

identificar problemes, vetllar per les actuacions, plantejar objectius i 

metodologies, i millorar les actuacions realitzades a través de l’avaluació, així com 

planificar noves accions en funció dels resultats. 

 

5.1 PRINCIPIS RECTORS I CRITERIS METODOLÒGICS 

Els principis rectors són aquells criteris que inspiren el disseny, la implementació i 

l’avaluació de les polítiques de joventut d’una forma transversal. Aquests principis 

rectors venen establerts per la Direcció General de Joventut, de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2019 

(PNJCat). Així el PNJCat és el document marc per implementar la política de 

joventut, l’eina que defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut de 

Catalunya, entenent que aquestes polítiques siguin concebudes des dels criteris 

de transversalitat i integralitat.  Els quatre principis rectors en el qual es fonamenta, 
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són:  

Participació 

Quan parlem de participació en la construcció de les polítiques de joventut ens 

centrem en els processos, les accions i les actituds que generen capacitat de 

decisió i d’intervenció de les persones en tot allò que les afecta, en la capacitat 

d’incidir i decidir sobre el seu projecte vital i col·lectiu. Per fer-ho cal:  

Governança democràtica: és a dir, les polítiques de joventut s’han d’elaborar 

amb el conjunt d’actors afectats i molt  especialment les persones joves  

Mecanismes de democràcia directa i semidirecta: que facilitin la participació dels 

i les joves més enllà de les formes que preveu la democràcia participativa. Per fer-

ho hem incorporat la perspectiva del treball comunitari intercultural.  

Transformació 

Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora afavorint 

l’apoderament de les persones joves i els processos de mobilitat social. Es tracta 

de transformar tant les condicions de vida dels i de les joves, com el model de 

societat en general. Per fer-ho cal tenir en compte:  

La inclusió: A l'hora de dissenyar, d’implementar i avaluar les polítiques  de 

joventut ho fem des d’una perspectiva inclusiva, atenent la diversitat cultural, de 

gènere i territorial.  

Universalisme: Tots els programes, projectes i activitats que es duen a terme des 

del PLJ tenen en compte tots els perfils de jove que tenim, s’adrecen a tots als 

joves, no a un col·lectiu en concret, amb la voluntat que els diferents joves que 

viuen al Vilabella han de poder sentir-se reflectits en les polítiques de joventut. 

Lluita contra les desigualtats socials: cal tenir en compte les desigualtats socials de 

partida: gènere, classe social, residencial, edat, etc, per tal de dissenyar accions 

que permetin disminuir-ne els efectes.  

Integralitat 

El PLJ planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar 

sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves. Per 
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aconseguir-ho cal treballar:  

La transversalitat. Es tracta de treballar entre les diferents àrees de l’Ajuntament 

perquè incorporin la perspectiva juvenil en les seves  actuacions. A nivell 

interinstitucional. Diverses administracions que participen en les polítiques de 

joventut treballen de manera coordinada.  

Treball amb xarxa. Significa un pas més enllà en el traspàs d’informació i la 

coordinació. Implica un treball conjunt on es comparteixen objectius i per tant 

corresponsabilitat. Ha de ser una forma de treball conjunt continuat i sostingut en 

el temps.  

 

Qualitat  

Fa referència a aquells aspectes que hauria de tenir present qualsevol política 

pública per garantir-ne la qualitat. i. Adequació a la realitat. Per fer-ho cal fer una 

bona diagnosi de la realitat, analitzant-la juntament a les polítiques juvenils. La 

diagnosi del PLJ ens permet conèixer la situació de partida dels i les persones joves 

i les polítiques que els afecten amb l’objectiu de planificar de manera més 

fonamentada les polítiques de joventut que es duran a terme durant la vigència 

del PLJ.  

Proximitat. Es preferible que els serveis o programes es desenvolupin en l’àmbit 

administratiu més proper que pugui fer-se.  

Innovació i creativitat. Les polítiques de joventut sovint s’han d’adaptar i explorar 

noves vies d’intervenció i, per això, són capdavanteres en la construcció 

d’accions innovadores i respostes creatives a una realitat molt canviant.  

Avaluació. És una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de 

les polítiques i els processos que hi han estat implicats. Per altra banda, és un 

exercici de transparència i de rendir comptes, per tant, de qualitat democràtica. 

Els sistemes d’avaluació del PLJ tenen en compte la perspectiva qualitativa i 

quantitativa, així com la valoració de tots els agents implicats en cada 

programa/projecte. 
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5.2 INTERDEPARTAMENTALITAT  

 

El PLJ és una eina que fomenta el treball interdepartamental en les dinàmiques de 

treball internes de l’ajuntament, és un element que reforça i reconeix el lideratge 

de la Regidoria de Joventut en l’àmbit de les polítiques de joventut municipals. En 

aquest sentit, el PLJ evidencia el paper central de la Regidoria de Joventut dins 

l’ajuntament, en la definició i implementació de les actuacions dirigides a la 

població jove. Per al disseny, implementació i avaluació del Pla Local de 

Joventut, l'Ajuntament de Vilabella treballa en coordinació amb les següents 

regidories: 

 

• Alcaldia 

• Regidoria de Joventut, Festes i Cultura 

• Regidoria d'Urbanisme, Obres i Habitatge 

• Regidoria de Relacions Ciutadanes 

• Regidoria de Benestar Social, Serveis Socials i Sanitat 

• Regidoria de Treball i Ocupació 

• Regidoria d'Ensenyament 

• Regidoria d'Esports 

El treball interdepartamental, permet explicitar el compromís de la resta d’àrees, 

la complicitat del consistori i millorar la visibilitat de la Regidoria en front la resta de 

departaments. 

 

5.3 INTERINSTITUCIONALITAT 

 

L’existència d’un responsable polític en l’àmbit de joventut, és un element 

essencial per tal de poder desenvolupar les polítiques de joventut municipals. El 
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regidora de joventut, exerceix el lideratge necessari per definir quines seran les 

línies estratègiques que es seguiran a l’hora de dissenyar i implementar les 

polítiques adreçades als i a les joves del municipi. 

 

Els mecanismes de coordinació i funcionament coordinat entre institucions son els 

següents: Reunions de coordinació amb l'equip de l'Oficina Jove de l'Alt Camp i el 

regidora de joventut de l’Ajuntament de Vilabella.  Altres agents per a la 

coordinació a tenir presents són:  

 

• Coordinació Territorial de Joventut 

• Secretaria de Joventut 

• Entitats del Vilabella 

 

5.4 PARTICIPACIÓ JUVENIL I ASSOCIACIONISME 

 

A l’hora de dissenyar el PLJ, és important comptar amb la participació de la 

població jove, del teixit associatiu juvenil, i dels agents i professionals que 

treballen en l’àmbit de la joventut. Sense aquesta participació, sobretot la dels i 

de les joves, no estarem donant legitimitat al PLJ. En aquest sentit, es treballa amb 

els joves del Vilabella, associats i no associats. 

6. TEMPORALITZACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

2017 – 2018 – 2019  

Programa Projectes/accions G F M A M J J A S  O N D 

Programa 
Orienta't 

Espai d'informació juvenil 
 

            

Projecte d'orientació 
acadèmica i formativa de 
l'Àrea de Joventut del 
CCAC 

        

20
17

 

20
17
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Creació de nous canals 
informatius online: 
Netvibes de l'OJ, Symbaloo de l'OJ, 
Wordpress de l'OJ i Fitxes 
d'informació acadèmica comarcal 

  

20
17

 

20
17

 

20
17

 

    

20
17

   

Programa 
Emancipa't 

Espai municipal 
d'informació juvenil 
(cartellera) 

            

Projecte d'informació i 
orientació sobre temes 
relacionats amb el procés 
d'emancipació juvenil de 
l'Àrea de Joventut del 
CCAC 

            

Creació de nous canals 
informatius online: Netvibes de 
l'OJ, Symbaloo de l'OJ, Wordpress 
de l'OJ, difusió d'ofertes de feina al 
grup de facebook Canal Feina de 
l'OJ i difusió d'ofertes de feina del 
camp del lleure via correu 
electrònic 

            

Programa 
participa 

Activitats culturals, i d'oci i 
lleure: Nit Jove , festes populars 
(Castanyada, Sant Joan , Diada 
Nacional, Sant Jordi, Reis, 
Carnaval...), festes populars, actes 
per a joves a les festes majors. 

            

Activitats esportives: 
tornejos esportius,  
caminades, etc. 

            

Sessions informatives, 
d'orientació i 
acompanyament per a la 
creació d'una entitat 
juvenil 

   

         

Reunió amb els/les joves 
del municipi i les entitats  
per establir mecanismes de 
treball en xarxa entre els 
diferents agents 

            

Creació una activitat que 
impliqui la participació de 
joves en el seu disseny i 
execució 

  

 

         

Programa 
Local Jove 

Dinamització del local jove 
(Ubicació de l'espai jove 
de forma conjunta entre 
els/les joves i la regidoria de 
joventut) 

   

         

Cogestió i manteniment del 
local jove (Trobada entre 
els/les  joves i la regidoria 
de joventut per a  decidir 
qui s'ocuparà  de la 
cogestió i el manteniment 
del local jove) 

20
18

 

        

20
17

 

20
17

 

20
17

 

Ubicar una cartellera 
informativa amb contingut 

 201
8 

201
8 

201
7 

    

20
17

 

20
17

 

  

Adequació del local de 20 18
 

20 18
 

20 18
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joves per a la seva 
dinamització: mobiliari, 
material, internet i 
arranjament en general 

Disseny d'un calendari 
d'activitats anuals, 
conjuntament amb els/les 
joves, per a dur a terme al 
local  

            

Elaboració d'un reglament 
per al bon ús de les 
instal·lacions del local Jove 
de forma conjunta amb 
els/les joves, la comissió de 
joves i regidoria de joventut 

         

20
17

 

20
17

 

20
17

 

 

 

7.RECURSOS 

 

Aquest apartat mostra tot el que s’està fent per a joves, des d’on es fa i amb quins 

recursos. D’aquesta manera es visualitzen:  

• Els/les professionals i àrees de joventut especialitzades, els agents i actors 

del Vilabella. 

• Els espais i equipaments disponibles per a joves, d’ús exclusiu i d’ús general. 

• Les actuacions, projectes o serveis adreçats a la gent jove, classificats 

segons àmbits d’actuació. 

• Les fonts de finançament dels recursos humans i els projectes.  

El fet de tenir PLJ implica un compromís polític que es tradueix en la inversió 

necessària per sostenir les polítiques de joventut de manera eficient. Aquesta 

inversió ha de poder garantir necessàriament els recursos mínims sense els quals és 

molt difícil d’aconseguir la viabilitat, la qualitat i la sostenibilitat d’aquestes 

polítiques: recursos humans especialitzats en joventut, equipaments exclusius per a 

joves i una regidoria de joventut amb una partida pressupostària pròpia. Tot seguit 

es descriuen els recursos: 
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7.1 RECURSOS HUMANS 

 

Si repassem els serveis juvenils i el personal de les àrees de joventut existents a la 

comarca, es veu com els recursos estan centralitzats a la capital i a Alcover, que 

posseeixen recursos humans propis i desenvolupen les seves polítiques 

autònomament, en comparació amb Vilabella. El servei de joventut de referència 

pel municipi de Vilabella, com s’ha vist, és l'Oficina Jove del Consell Comarcal de 

l'Alt Camp.  

 

No obstant això, a la comarca hi ha 3 PIJ: L'Oficina Jove, Vallsjove i el PIJ Alcover. 

En aquesta taula es mostren els serveis comarcals i municipals especialitzats en 

polítiques de joventut: 

 

Àmbit comarcal 
Oficina Jove de l'Alt Camp 

Àmbit municipal 
Vallsjove 

Àmbit municipal 
PIJ Alcover 

Servei a tots els municipis de la 
comarca excepte Valls i Alcover 
 
Àrea de Joventut del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp 
 
1 Tècnica de Joventut. Jornada 
complerta. 
 
2 Dinamitzadors/informadors 
juvenils. Jornada parcial. 
Temporals 

Dona servei a Valls 
 
 
Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Valls 
 
1 Tècnica de joventut 

Dona servei a Alcover 
 
 
Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament d'Alcover 
 
1 Informadora Juvenil 

 

7.2 RECURSOS ECONÒMICS 

Programa Pressupost 

2017 2018 2019 

Programa Orienta't 
-Espai d'informació  juvenil (cartellera) municipal 
-Projecte d'orientació acadèmica i formativa 
de l'Àrea de Joventut del CCAC 

 
100,00€ 

0€ 

 
- 

0€ 

 
- 

0€ 

Programa Emancipa't 
-Espai municipal d'informació juvenil (cartellera) 
municipal 

 
100,00€ 

 
100,00€ 

 
100,00€ 
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-Projecte d'informació i orientació sobre temes 
relacionats amb el procés d'emancipació 
juvenil de l'Oficina Jove 

 
100,00€ 

 

 
- 
 

 
- 
 

Programa Participa 
-Activitats culturals, i d'oci i lleure: Nit Jove , 
festes populars ,actes per a joves a la festa 
major, etc 
-Activitats esportives: Tornejos, etc 
-Sessions informatives, d'orientació i 
acompanyament per a la dinamització de 
l’entitat juvenil 
-Reunió amb els/les joves del municipi, 
Associació CAC La Murtrera i les entitats del 
municipi. 
-Creació una activitat que impliqui la 
participació de joves en el seu disseny i 
execució. 

 
500,00€ 

 
944,10€ 

 
200,00€ 

 
 
 

200,00€ 

 
500,00€ 

 
944,10€ 

 
200,00€ 

 
 
 

200,00€ 

 
500,00€ 

 
944,10€ 

 
200,00€ 

 
 
 

200,00€ 

Programa Local Jove 
-Trobada de joves per explicar el projecte del 
local de joves i la necessitat de participació 
juvenil en el mateix 
-Cogestió i manteniment del local jove 
-Ubicació d'una cartellera informativa amb 
contingut 
-Adequació del local de joves per a la seva 
dinamització: mobiliari, material, internet, 
arranjament  
-Disseny d'un calendari d'activitats anuals, 
conjuntament amb els/les joves, per a dur a 
terme al local  
-Elaboració d'un reglament per al bon ús de les 
instal·lacions del local Jove de forma conjunta 
amb els/les joves,  i la regidoria de joventut 

 
0€ 

 
0€ 
0€ 

 
200,00€ 

 
 

0€ 
 

0€ 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

0€ 
 

0€ 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

0€ 
 

0€ 

 2.344,10€ 1.944,10€ 1.944,10€ 

 6.232,30€ 

 

7.3 RECURSOS INFRASESTRUCTURALS  
 

L'Ajuntament de Vilabella compta amb els següents equipaments municipals: 

• Varis locals i espais per a joves 

• Pista poliesportiva 

• Pista de pàdel 

• Camp de futbol 
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• Centre Cívic 

• Piscina municipal 

• Sala Multifuncional 

8. MECANISMES DE DIFUSIÓ 

La difusió del PLJ de Vilabella es durà a terme a través dels canals següents: 

 

Ajuntament de Vilabella. 

Regidoria de Joventut 

Reunions de coordinació convocades per la regidoria de joventut 

Cartes i/o correus electrònics als joves de Vilabella 

Cartells i/o tríptics 

Pàgina web de l’ajuntament 

Joves de Vilabella 

Correu electrònic 

Circulars informatives 

Facebook Joves de Vilabella 

Oficina Jove de l'Alt Camp 

Pàgina web de l'Oficina Jove de l'Alt Camp 

Facebook de l'Oficina Jove de l'Alt Camp 

Twitter de l'Oficina Jove de l'Alt Camp 

Instagram de l'Oficina Jove de l'Alt Camp 

Blog de l'Oficina Jove de l'Alt Camp 

Correu electrònic de l'Oficina Jove de l'Alt Camp 

Premsa comarcal Setmanari El Vallenc 

 

9. AVALUACIÓ 

L’avaluació del PLJ es planteja de fer continuadament durant l'any en base a 

indicadors quantitatius i qualitatius comparables. És molt important fer el recull de 

dades i indicadors al finalitzar una actuació i a finals d’any valorar-les 

conjuntament dins del projecte. 
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L’avaluació té dos moments importants:  

 

• Avaluació continua al finalitzar l’execució d’una actuació i, 

• Avaluació final que es durà a terme durant els últims mesos de cada any 

 

El fet de treballar des de la proximitat amb el jovent permet obtenir moltes 

opinions i conèixer la realitat de primera mà amb canals molt directes i informals. 

Després, es preveu fer una avaluació general dels resultats del PLJ en la seva 

darrera fase d’implementació. Cal destacar també que es treballarà 

constantment seguint els resultats de les avaluacions amb l'objectiu de reconduir, 

adaptar i/o canviar les accions previstes. 

 

Pel que fa als agents d’avaluació es resumeixen en:  

• Actors socials: Joves de Vilabella,  contactes-clau, i altres joves 

implicats/des 

• Agents polítics: regidora de joventut i alcaldia 

• Agents tècnics: Oficina Jove de l'Alt Camp 

 

Les principals tècniques que s'utilitzaran seran les següents: 

 

• Punts d’avaluació a l’odre del dia de les reunions entre els agents implicats 

• Recull i anàlisi d’indicadors: elaboració d’informes d’avaluació 

• Enquestes de satisfacció 

• Avaluació - coordinació entre regidories 

• Valoracions treball de camp: recull d’opinions per canals informals 

• Observació 
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