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JESÚS MIGUEL “SCHUMMI” JUÁREZ TAMAYO
PRESENTACIÓ DE L’ALCALDE

Gener 2022

El període de vida que abasta la joventut, transcendental en el desenvolupament de
les persones, és un temps on es prenen camins importants i rellevants de futur. És una
etapa d’autonomia, de preparació de pensament, un llampec de confecció
d’identitat, i de decisions pròpies. És, a més, una etapa on les transformacions que es
produeixen en la nostra comunitat emocionen de forma apreciable al col·lectiu de
joves i condicionen directament les seves qualitats de vida i aspiracions.
Totes les reformes socioeconòmiques viscudes als últims anys han fet aparèixer noves
mancances i problemàtiques, ben diferenciades de les de temps endarrere. Sta.
Margarida de Montbui, com a població preocupada amb els assumptes de
Joventut, ha d’establir els elements necessaris, els instruments més eficients, que ens
permetin respondre de manera fluida i ràpida davant d’aquests reptes, per distingir
quines són les propostes i opinions del nostre jovent. I, de la mateixa manera, esbrinant
quins són els seus dubtes, exigències i necessitats, trobant la forma de donar-hi
resposta a través d’estratègies i argumentaris que facilitin el seu acompanyament en
aquest procés de realització personal.
La joventut és l’ànima i la base del canvi i ha de presentar-se com a principal figura
del demà més proper, encoratjant-se activament per manifestar l’assoliment de les
seves fites. Així mateix, aquestes qüestions fan que la Joventut sigui una de les
preferències a títol de polítiques a implementar per aquest consistori.
Per això, us presentem aquest nou Pla Local de Joventut que marca les línies bàsiques
a promoure en aquesta matèria durant els propers anys; un document
imprescindible, un instrument que es lliura a Montbui com un mecanisme sorgit de la
millor de les participacions i que vol brindar una sortida col·lectiva a les necessitats
esmentades anteriorment.
Aquest nou Pla Local de Joventut és la llavor d’una aliança que ha atresorat la
implicació de diversos agents, tècnics i joves, de manera individual o constituint part
d’una entitat o un col·lectiu organitzat. És la conseqüència, resumint, d’una
dedicació comunitària dirigida i supervisada per la Regidoria de Joventut.
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L’acompanyament per part de tots aquests intèrprets en la seva redacció dona com
a resultat que us presentem un document cabdal en la construcció de polítiques de
joventut en el món local. D’aquesta manera, us animo a que durant la seva
implementació continuï comptant amb aquelles entitats i associacions compromeses
amb la joventut i amb les respectives àrees de l’Ajuntament.
Es tracta d’un pla estratègic de municipi, pel propi municipi i dut a terme per la
joventut del municipi. La satisfacció del treball realitzat fins ara, envoltat d’una etapa
de pandèmia convulsa, queda demostrada en el document que desitgem us ajudi
a entendre encara més aquesta etapa de vida. Desitgem que l’esforç us permeti
donar resposta a totes les vostres inquietuds, perquè com deia l’escriptor, tot allò que
a la joventut s'aprèn, tota la vida dura.
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JOEL SERRANO CIRIA
PRESENTACIÓ DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

Gener 2022

Des de la Regidoria de Joventut us presentem el Pla Local de Joventut del nostre
municipi. Aquest Pla Local és un document molt important, ja que es tracta del full
de ruta que seguirem des de l’Ajuntament en matèria de joventut fins l’any 2025.
La seva elaboració ha estat possible gràcies al treball i l’esforç del personal del
departament, que seguint els processos necessaris per analitzar la realitat dels i les
joves del nostre municipi, amb el posterior plantejament d’uns objectius, la
planificació de les actuacions per assolir-los i finalment, el disseny de la seva
avaluació, ens ha acabat generant aquest complert Pla Local de Joventut.
És important destacar que han estat molts els agents que han participat en l’anàlisi
de la realitat, ja que, vosaltres, joves de Montbui, heu pogut expressar la vostra visió
sobre diferents aspectes i també ens heu transmès inquietuds en diferents matèries,
això ha estat possible gràcies a les enquestes fetes en col·laboració amb l’Institut
Montbui, en la que va participar pràcticament la totalitat dels seus estudiants, amb
també una enquesta online i dues sessions participatives obertes que es van fer al
Nucli Urbà i al Nucli Antic, a més, d’unes enquestes qualitatives fetes a diferents
regidories i professionals de l’Ajuntament. És per això que podem dir que aquest Pla
respon a les necessitats reals de la població jove montbuienca.
A grans trets podríem dir que els objectius generals d’aquest Pla són el de consolidar
una estructura bàsica de treball i promoure les polítiques de joventut, oferir l’accés a
les persones joves als recursos que facilitin les transicions a la vida adulta, en els
diferents àmbits, garantint la igualtat d’oportunitats i reduint les desigualtats socials i
finalment, promoure la participació juvenil, facilitant els espais on les persones joves
actueu com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per a la societat del
present i del futur.
Amb tot això i seguint amb el que ens marca aquest Pla, vull transmetre que
continuarem apostant per dur a terme polítiques que ens permetin oferir activitats i
serveis per a totes i tots vosaltres durant tot l’any, enfocades a les diferents etapes
que comprenen la joventut i adreçades als i les joves dels diferents punts del municipi.
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INTRODUCCIÓ
A Catalunya existeixen dos documents que marquen el full de ruta que indica com
han de ser i com s'han de desplegar les polítiques de joventut.
Aquests dos documents són la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya i
el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat). A través dels dos textos
es desenvolupa la planificació estratègica com una eina necessària per a la
transformació de la realitat de les persones joves al territori a través del desplegament
d’actuacions, recursos i programes encarades a les persones joves.
La planificació estratègica de les polítiques de joventut municipals pren forma amb
el Pla Local de Joventut (PLJ). Aquesta planificació és l'estratègia de definició de les
polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les
necessitats i els recursos disponibles. Els PLJ permeten conèixer la realitat sobre la
qual es vol intervenir, decidir a partir del coneixement i dirigir d'acord amb les
decisions preses en aquest procés.
L'elaboració del PLJ es caracteritza per ser un procés dinàmic i estratègic. Quan
parlem de procés dinàmic, ens referim al seu desenvolupament en fases: diagnosi,
disseny, implementació i avaluació, incorporant també el pla d'actuació. I en relació
al fet de ser un document estratègic, és destacable el fet que s’implica a tots els
agents que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases.
Per altra banda, cal també destacar El Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ
2020), document que planteja el repte de millorar les polítiques de joventut que es
despleguen en els municipis i les comarques amb el suport de la Direcció General de
Joventut.
Tenint en compte el marc normatiu, trobem que l’article 13.1 de la Llei 33/2010, de l’1
d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, estableix les competències dels
municipis en matèria de joventut. Més concretament, en el primer apartat, atribueix
al municipi la potestat per elaborar plans locals en matèria de joventut, document
que us presentem a continuació, en concordança amb el Pla Comarcal de Joventut
de l’Anoia 2020 – 2024.
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MISSIÓ, EIXOS I
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
VISIÓ, MISSIÓ I VALORS
La redacció del Pla Local de Joventut parteix de la visió de vetllar per una societat
on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves
expectatives; una societat més justa i on les persones joves s’impliquin i tinguin un
paper protagonista en el desenvolupament del seu entorn.
La missió de la regidoria de joventut és consolidar i crear noves estructures per
fer de Santa Margarida de Montbui un municipi on els i les joves puguin
desenvolupar el seu projecte de vida, segons les seves necessitats i aspiracions,
i a la vegada formin part activa de la vida ciutadana, aportant el seu valor com a
agents de millora i canvi en el futur local. Volem garantir l’accés de les persones joves
als recursos i serveis, promovent la seva participació en la societat de manera que
puguin construir en igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu.
Per assolir-ho, cal fer una anàlisi de quines són les demandes de les persones joves,
i fer partícip al jovent de quines han de ser les polítiques de joventut.

PRINCIPIS
El Pla Local de Joventut contempla, a més, els principis de QUALITAT, de
PARTICIPACIÓ, de TRANSFORMACIÓ I d’INTEGRALITAT, tots ells recollits en el
document que ens ocupa.
QUALITAT perquè s’han tingut en compte totes les parts necessàries, per la
diversitat i la qualitat de les fonts, i per les múltiples revisions, actualitzacions i
ampliacions a les que s’ha vist sotmès el document per tal d’ajustar-lo en tot moment
a la realitat i a les últimes dades disponibles.
PARTICIPACIÓ perquè el nombre i la diversitat dels agents implicats/des
garanteix una visió àmplia i plural del col·lectiu jove, i el procés seguit un bon nivell
d’implicació i seguiment.
TRANSFORMACIÓ perquè des del seu inici, el procés de treball ha tingut com
a objectiu descriure la realitat per tal d’engegar accions que permetin treballar les
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necessitats detectades i millorar, en definitiva, la qualitat de vida de les persones
joves de Santa Margarida de Montbui, tot amb la participació dels agents implicats
en el mateix procés de treball.
INTEGRALITAT perquè igual que els mateixos reptes del PNJC, la diagnosi que
ens ocupa vol considerar les diferents esferes i dimensions de la vida de les persones,
i no només des del punt de vista de la regidoria de joventut, sinó del conjunt de les
polítiques públiques.
Per fer-ho efectiu, establim un seguit d’eixos i objectius que us presentem a
continuació. Tot i que no engloben la totalitat de la diversitat canviant dels i les joves
de Santa Margarida de Montbui, són un camí realista en el qual poder treballar
durant els propers 4 anys, assumint que caldrà revisar-los en cada pla d’actuació
anual per poder incorporar la dinàmica canviant de les persones joves, així com dels
temps que ens ha tocat viure.

EIXOS

El primer eix es vincula a la consolidació de l’àrea de joventut per tal de satisfer les
necessitats de la població jove de Santa Margarida de Montbui del moment actual,
i així, esdevenir una referència en les polítiques de joventut municipals.
A continuació, es presenta l’objectiu estratègic sobre el qual gira el primer eix i els tres
programes que el vertebren, que estan vinculats amb la resta de programes.
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L’objectiu general del segon eix és oferir accés a les persones joves als recursos que
facilitin les seves transicions a la vida adulta. Aquestes transicions engloben els àmbits
que configuren els seus projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per
reduir les desigualtats socials en els diferents processos de transició.
Els tres programes que integren aquest segon eix són: FORMACIÓ, OCUPACIÓ i
ACOMPANYAMENT, i es composen de projectes per consolidar accions que ja es
duen a terme al municipi.
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La participació és un element clau de les polítiques de joventut per promoure una
ciutadania activa i el desenvolupament social de les persones joves. Participant
individualment i col·lectivament a través d’espais oberts al diàleg i el debat, els i les
joves adquireixen capacitat d’autonomia, seguretat i confiança, a més de
consciència sobre el seu entorn.
La participació en les polítiques de joventut ha de ser el marc de reconeixement dels
i les joves com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per a la societat del
present i del futur.

PLA LOCAL DE JOVENTUT
CAPELLADES 2021 - 2024

11

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Els objectius estratègics representen el punt de partida i d’encaix entre les conclusions
de la diagnosi i les orientacions plantejades anteriorment amb les línies d’intervenció
(programes) que volem desenvolupar.
Aquests objectius s’han formulat tenint en compte la missió, visió i valors de l’àrea de
joventut de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i expressen els canvis que
es vol aconseguir en els propers anys. A continuació presentem els 3 eixos estratègics
i desenvolupem cadascun dels seus programes per als propers 4 anys.
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Coordinar-nos a nivell tècnic amb els agents que treballen en l’àmbit de la joventut

EIX 1

REFERENTS

Coordinació tècnica

AJUNTAMENT

Oferir un espai individualitzat per assessorar en profunditat sobre temes d’interès

JUVENIL
Consolidar una

Punt d’informació

juvenil i dur a terme tràmits necessaris (beques d’estudis, etc.).

juvenil

Donar a conèixer Mont-jove com a punt d’informació i consolidar-lo com a espai

estructura bàsica de

referent d’assessorament juvenil.

ESPAI JOVE

Oferir un espai de trobada i cohesió per al temps lliure dels i les joves on es tingui en

polítiques de joventut
Punt de trobada juvenil

al municipi per

Generar un programa d’activitats formatives i lúdiques que siguin d’interès i

Impulsar una comunicació efectiva per a què la informació arribi als joves, i viceversa.

referència per la
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compte la seva veu en la planificació i organització d’activitats.

motivadores per a les persones joves.

esdevenir un espai de

població jove

Consolidar el treball transversal amb diferents agents del territori, tant locals com
comarcals i d’altres administracions.

REFERÈNCIA

treball i promoure les

per unificar mirades i treballar conjuntament.

COMUNICACIÓ JOVE

13

Comuniquem-nos

Adequar els missatges de l’àrea de Joventut al llenguatge de les xarxes socials i arribar
als joves a partir d’aquests canals.
Fomentar un bon ús de les xarxes socials a través d’aquestes.

Donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels i les joves,
Pla Educatiu d’Entorn

EIX 2:

Forma’t a Mont-jove

coordinant i dinamitzant l’acció educativa en diferents àmbits de la vida.
Oferir formacions participatives fora del centre educatiu que responguin a les
necessitats juvenils i vetllin per la seva motivació.
Oferir als joves de l’Institut informació, assessorament i orientació relacionada amb

AVANÇA:
PIDCES

Oferir accés a les
persones joves als
recursos que facilitin

Promoure i gestionar tallers complementaris a la formació acadèmica dins de l’Institut
per contribuir al desenvolupament social i personal de l’alumnat.

FORMACIÓ

Oferir a l’alumnat de 4t d’ESO activitats de voluntariat a portar a terme en coordinació

les seves transicions a

amb entitats del municipi.

la vida adulta, en

Servei Comunitari

Vincular l’alumnat amb el seu entorn i facilitar la implicació amb entitats, centres
educatius i serveis del municipi.

els àmbits que

Oferir estudi assistit per a estudiants més joves.

configuren els seus

Consolidar una partida pressupostària destinada a ajuts de mobilitat i accés a material

projectes de vida,
garantint la igualtat

Beques

d’oportunitats per

educatiu per a estudiants.
Difondre el servei de suport a la sol·licitud de beques (Ministeri, Generalitat...) de l’àrea
de Joventut i donar a conèixer les beques del mateix Ajuntament.

reduir les desigualtats

Millorar la ocupabilitat de joves a través de la difusió dels serveis d’ocupació.

socials en els diferents
processos de transició

temes d’interès: acadèmic, formatiu, laboral, lleure, salut i mobilitat, entre d’altres.

OCUPACIÓ

Servei d’orientació

Informar i acompanyar individualment als i les joves en el procés d’inserció laboral.

laboral

Oferir formacions especialitzades per a millorar la inserció laboral especialment de
joves amb situacions de risc d’exclusió social.
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METODOLOGIA
I DESENVOLUPAMENT
La metodologia utilitzada per elaborar el PLJ serveix per conèixer i analitzar la realitat
de la població jove i les polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una
perspectiva quantitativa, qualitativa i participativa dels agents que hi intervenen. El
procés d’elaboració consta de tres grans fases: Fase de diagnosi de la realitat juvenil,
Fase de disseny del Pla i la última que consisteix en la fase d’implementació i
avaluació.

FASE DE DIAGNOSI
Recollida documental i revisió secundària per a la realització Pla Local de joventut:
Aquesta fase va començar a inicis de 2021 amb una reunió a nivell polític i tècnic. A
partir d'aquí es va fer una recollida d’informació, planificar el procés de diagnosi i
requerir la documentació necessària.
A continuació es va realitzar una revisió dels documents i fonts d’informació existents,
com ara el PLJ anterior i les dades estadístiques demogràfiques necessàries que
l’IDESCAT i la Diputació de Barcelona, a través del programa Hermes, posen a lliure
disposició. A partir d’aquesta recollida d’informació, s’ha realitzat la diagnosi que
traça una fotografia de la realitat juvenil del municipi degudament vertebrada i
estructurada per a l’elaboració d’un Pla Local de Joventut que respongui de forma
fidedigna a les necessitats i demandes reals del col·lectiu de joves del municipi.
Anàlisi de la realitat juvenil i les polítiques de joventut: enquesta i grups de discussió
Una altra forma de recollida de la informació indispensable per a la realització del
Pla Local ha estat el treball de camp, destinat a recollir informació de primera mà
sobre les necessitats i demandes del col·lectiu jove del municipi i, al mateix temps,
escoltar i valorar les propostes a nivell polític perquè esdevinguin línies de treball.
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El procés d’anàlisi de la realitat i les polítiques de
joventut a Santa Margarida de Montbui ha seguit
el procés següent:
1. Enquesta jove a l’Institut: realitzada entre
finals d’abril i principis de maig 2021. 400
alumnes de l’Institut van respondre
l’enquesta.
2. Enquesta oberta online: es va fer difusió
durant el mes de maig i la van contestar
41 joves (que ja no van a l’Institut).
3. Enquesta qualitativa a regidories i professionals de l’Ajuntament: 14 persones
entre tècnics i polítics de diferents àrees que treballen amb joves van
respondre aquesta enquesta qualitativa entre els mesos de juny i juliol 2021.
L’enquesta també es va fer extensiva als membres de l’equip directiu de
l’Institut Montbui. Les àrees de treball de les persones enquestades són les
següents:
a. Joventut
b. Esports
c. Cultura i Festes
d. Educació
e. Igualtat
f. Serveis Socials
g. Promoció Econòmica
4. Sessions grupals amb joves: Es van dur a terme dues sessions grupals amb joves
on es van analitzar les dificultats i problemàtiques a més de les fortaleses del
municipi per tal d’elaborar propostes de millora:
a. Nucli urbà: Es va realitzar el 9 de juny a Mont-jove, hi van assistir 8 joves
(6 noies i 2 nois) entre 15 i 22 anys.
b. Nucli antic: La trobada va ser el 15 de juliol a la Plaça Catalunya. Hi van
assistir 6 joves (4 nois i 2 noies) entre 17 i 25 anys.
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Sessió grupal a Mont-jove

Sessió grupal al nucli antic

FASE DE DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
Elaboració del Disseny del Pla Local de Joventut:
Finalment, aquesta tercera fase relaciona l’anàlisi de la realitat juvenil amb les
polítiques de joventut existents fins al moment, posant en correspondència les
necessitats i els recursos disponibles.
A partir de tot el treball previ, es plantegen els objectius estratègics que guien el Pla
Local de Joventut i a través del qual es despleguen les actuacions que aborden les
necessitats detectades per, en definitiva, desenvolupar polítiques per fomentar el
desenvolupament personal de les persones joves.
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ANÀLISI DE LA
REALITAT JUVENIL
En aquest apartat s’ofereix una anàlisi de les dades extretes durant la diagnosi del Pla
Local de joventut, realitzada durant el 2021. Les dades estan extretes tant de les
enquestes realitzades, com en relació als debats generats durant les trobades
participatives, a més d’haver ampliat la informació sociodemogràfica amb dades
existents. Tota la informació està detallada a l’annex 1 (Diagnosi del Pla Local de
Joventut de Santa Margarida de Montbui).

INTRODUCCIÓ AL CONTEXT LOCAL
Santa Margarida de Montbui és un municipi de la Comarca de l’Anoia i situat més
concretament al centre de la Conca d’Òdena. Té un total de 10.225 habitants i 2
nuclis de població principals, separats per una distància de 3 quilòmetres, el nucli
antic i el nucli urbà. Aquest darrer va començar a créixer a gran velocitat a partir de
la immigració dels anys 50 provinent de la resta de l’Estat, sobretot de comunitats
autònomes com la d’Andalusia i Extremadura. Tant fou així que a l’any 1981
l’Ajuntament es trasllada al nucli urbà per ser molt més nombrós. A 2020, la població
del nucli antic és de 653 persones.
El conjunt de joves de 15 a 29 anys del municipi equival a un 15,84% (1620) de la
població total (10225). Aquesta proporció és similar a la de la comarca de l’Anoia,
amb un 15,53% de joves en la mateixa franja d’edat, i a la de la província, amb un
16,12%. Les dades de població ens indiquen que la població jove augmentarà en els
propers anys en la franja dels 15 als 35 anys a causa del gruix de població existent
entre els 10 i els 14 anys. Això dependrà de si la població es manté estable i no es veu
afectada per fluxos migratoris d’entrada de noves famílies o de sortida de població
jove per motius d’estudi o habitatge.
Com a trets sociodemogràfics es pot destacar que l’arribada de famílies amb infants
o en edat reproductiva ha fet augmentar el pes de la població infantil i adolescent
al municipi que en breu passarà a ser població susceptible de les polítiques de
joventut. També és rellevant el pes de la població d’origen estranger en general i en
les generacions infantils i joves en particular. Per últim, el nivell adquisitiu de la
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població és baix, fet que podria denotar un percentatge més alt d’unitats familiars
en situació de vulnerabilitat econòmica.
A continuació s’exposen les principals conclusions dels aspectes focalitzats en els
quals s’ha centrat la diagnosi: educació, ocupació i participació i cultura.

EDUCACIÓ
Pel que fa als recursos en educació, el municipi compta amb 2 llars d’infants, 3
centres de primària (1 d’alta complexitat i 1 de màxima complexitat) i 1 centre de
secundària amb ESO, PFI i Batxillerat (de màxima complexitat). Cal remarcar que
estudien al municipi el 68% d’alumnes residents. El nivell educatiu en el qual més
estudiants es desplacen fora del municipi, a part de la Universitat, són els cicles
formatius, ja que no n’hi ha oferta, seguits pel batxillerat.
En comparació amb la comarca i Catalunya, el nivell educatiu de la població és
més baix i s’hi donen trajectòries educatives irregulars. Tot i que les dades indiquen
menys abandonament escolar que anteriorment, hi ha força alumnes que passen de
curs amb assignatures suspeses.
Tot i que l’Ajuntament ja aposta per unes polítiques dirigides a la millora de l’educació
juvenil al municipi, cal seguir treballant perquè tots els i les joves siguin coneixedors
d’aquests serveis i se’n puguin beneficiar per al seu desenvolupament personal. En
conseqüència, s’ofereixen orientacions per al desenvolupament del Pla Local de
Joventut:
• Foment de recursos d’acompanyament i atenció directa: informació juvenil i
suport emocional.
• Augment del reforç i l’orientació acadèmica com a suport per finalitzar els
estudis .
• Ajuts socials i difusió d’aquests per a la igualtat d’oportunitats socioeducatives.
• Formacions, cursos i activitats participatives que responguin a les necessitats
juvenils i vetllin per la seva motivació.

OCUPACIÓ
En relació a l’ocupació, ens trobem amb una taxa d’atur juvenil molt elevada i un
desconeixement per part de la població jove dels recursos i serveis en aquest àmbit.
El perfil professional de la població ens indica que la major part es dedica al sector
del serveis. És rellevant el fet que una part important dels joves prové de famílies
d’origen estranger i hi ha una major proporció de vulnerabilitat econòmica.
Tot i que per part dels i les joves hi ha motivació per al desenvolupament personal i
consciència que la formació és necessària, aquests tenen poques oportunitats per
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continuar formant-se al municipi fora de l’etapa obligatòria i s’han de desplaçar a
Igualada o altres poblacions. A més, hi ha poques oportunitats d’inserció al municipi
i la taxa d’atur és gairebé el doble que a la resta de la província. En conseqüència,
s’ofereixen les següents orientacions pel PLJ:
 Millora de la difusió i coneixença del servei d’ocupació juvenil.
 Oferta de formacions professionals especialitzades per millorar la inserció.
 Foment dels recursos d’acompanyament i atenció directa: mantenir i reforçar
l’orientació laboral.

PARTICIPACIÓ I CULTURA
A Santa Margarida de Montbui hi ha diversos equipaments i entitats de diferents
àmbits. Tot i això, hi ha una manca de recursos, activitats i serveis de lleure més enllà
de la Setmana de la Joventut que s’organitza a l’estiu. Per tant, cal oferir més
activitats lúdiques culturals i de reflexió enfocades al jovent, que siguin motivadores i
innovadores i donin resposta als interessos dels i les joves. També falta un espai de
trobada i servei de referència que es mantingui i sigui sostenible al llarg del temps.
Encara que hi ha força entitats, la participació juvenil en aquestes és baixa. Per altra
banda, quan s’organitzen activitats, hi ha bona resposta i participació del jovent, que
mostra les seves inquietuds.
En conseqüència, s’ofereixen les següents orientacions pel PLJ:
 Millora de l’oferta de serveis i recursos d’oci i lleure durant tot l’any (activitats
lúdiques i formatives d’interès i motivadores) i millora de la difusió d’aquests.
 Mont-jove com a espai propi de referència i informació dels i les joves on es
tingui en compte la seva veu.
 Bona coordinació entre serveis i entitats per unificar mirades i treballar
conjuntament.
 Foment de la comunicació Ajuntament – joves i creació d’espais de
participació, decisió i cohesió per als i les joves.
 Promoció de la participació de joves en el teixit associatiu, suport i
acompanyament en la gestió d’entitats.
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ANÀLISI
DE LES POLÍTIQUES
DE JOVENTUT
MARC GENERAL DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE
CATALUNYA I LEGISLACIÓ VIGENTS
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 estableix les grans línies
estratègiques que permeten guiar les polítiques de joventut a Catalunya. Planteja
com a VISIÓ una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus
projectes de vida i les seves expectatives, una societat socialment més justa i una
societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el
desenvolupament del seu entorn. D’aquest, se’n deriven els 7 reptes estratègics per
aquest decenni que ja s’acaba:
Repte 1.Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves.
Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.
Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.
Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves.
Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació
en allò col·lectiu de les persones joves.
Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.
Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització
col·lectiva.
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Cal tenir en compte que la vigència del Pla Nacional de Joventut va finalitzar el 2020
i s’està realitzant la formulació estratègica del nou Pla Nacional a nivell de país. S’ha
realitzat un Pla d’actuació pel 2021 durant la pandèmia del Covid-19 i s’està
construint el nou marc de polítiques de joventut per als propers anys.

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Pel que fa a la dotació de recursos humans, el municipi disposa de dues professionals
dedicades a impulsar les polítiques de joventut locals. Per una banda, hi ha la tècnica
de Cultura, Festes i Joventut que dedica un 20% de la jornada a l’àrea de Joventut.
Per altra banda, a partir de la signatura del conveni amb el Servei Comarcal de
Joventut, hi ha una tècnica de joventut compartida amb una dedicació de 25 hores
setmanals destinades a la gestió tècnica, la dinamització d’activitats i el servei
d’orientació i informació.
En relació als recursos econòmics, el pressupost de joventut de l’Ajuntament equival
a 58.859,73 i el pressupost total és de 6.826.000 € el 2021 . El percentatge dedicat a
joventut és un 0,86 %.
El Servei d’Informació juvenil és destinat a oferir informació i assessorament sobre
diversos àmbits, per bé que els temes específics de l’àmbit laboral són atesos per la
Referent d’Ocupació Juvenil del municipi.
L’espai juvenil de què disposa el municipi, Mont-jove, és un bon enllaç de contacte
entre els i les joves del municipi i l’àrea de Joventut per tal de recollir propostes i
intercanviar opinions, així com per realitzar accions destinades a joventut, com ara
tallers, activitats i com a espai de trobada i informació per a joves. Aquest espai és,
per tant, el recursos estructural més important per desenvolupar bona part de
l’activitat de l’àrea de Joventut.
Cal destacar també que el Servei d’Informació Juvenil és present als canals de
comunicació de l’ajuntament, així com a les xarxes socials pròpies (Instagram i
Whatsapp) per tal d’assegurar un canal comunicatiu permanent entre els i les joves
del municipi i el consistori.
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A L’ANOIA
El Servei Comarcal de Joventut té la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les
polítiques de joventut a la comarca de l’Anoia, mitjançant el suport i la coordinació
entre els ajuntaments i els agents territorials que intervenen en el món juvenil en el
marc del Pla Comarcal de Joventut, per al període 2020-2024.
Els eixos principals de treball del Pla Comarcal són: Fem xarxa i fem comarca,
Acompanyament a les transicions, Benestar i Salut, i Cohesió i participació.

“Eixos que concreten en 16 objectius estratègics, dividits en 16 programes
d’actuació i d’on es deriven un total de 37 projectes als que els diferents
municipis de la comarca de l’Anoia poden sol·licitar mitjançant el
Catàleg de Serveis que impulsa el Consell Comarcal de l’Anoia”

Actualment, a través del catàleg esmentat, Santa Margarida de Montbui sol·licita la
figura Tècnica compartida de Joventut (TDIC) – servei vinculat amb el projecte
PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització en Centres d’Educació Secundària). També
es sol·licita el servei d’atenció emocional “La Consulta Jove” i el Grup de Promoció a
la Salut (GPS) que duu a terme intervencions en matèria de salut en l’oci nocturn, així
com formació en el mateix àmbit.
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LA
SISTEMATITZACIÓ
La sistematització configura l’apartat final de les bases del Pla. Aquesta, ens permetrà
planificar a través dels factors que determinen els Eixos i programes proposats. A la
vegada ens farà visibles a quins destinataris van dirigides les actuacions, quina
temporització ens marquem per al desenvolupament del PLJ, quins són els agents
que intervenen i quines coordinacions es realitzen.

DESTINATARIS
Les destinatàries d’aquest Pla són totes les persones joves de Santa Margarida de
Montbui d’entre 12 i 29 anys, contemplant també, aquelles persones joves de fins a
35 anys en àmbits concrets com l’ocupació.
Els programes contemplen actuacions per a tota la població juvenil. Les accions més
vinculades als àmbits acadèmic i de formació van adreçades sobretot a la franja
més jove de població, de 12 a 18 anys, però també són obertes a joves de 18 a 35.
Amb la franja de joves de 16 a 35 anys però, es centren sobretot les actuacions a
nivell d’emancipació juvenil i ocupació. En accions excepcionals, com és el cas del
Consell d’Infants, també es té en compte la franja de 10 a 12 anys, vetllant per les
transicions de l’etapa infantil a l’etapa jove, i coincidint amb el canvi d’Educació
Primària a Secundària.
Si bé aquestes són les persones destinatàries directes d’aquest document, també val
a dir que hi ha destinatàries indirectes com les famílies d’aquests joves, les entitats
municipals en les que es puguin veure implicats/des i, en suma, tota la comunitat que
conforma el municipi.
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RECURSOS
Per fer possible el desplegament Pla Local de Joventut, hem de tenir en compte els
diferents recursos dels quals disposa l’Ajuntament:
 RECURSOS HUMANS
L’àrea de joventut compta amb una figura política (regidor de joventut i esports)i
dues figures tècniques, com ja s’ha explicat.
Per al disseny i la implementació d’aquest Pla Local de Joventut es seguirà comptant
amb la figura de la Tècnica de Joventut compartida, amb una dedicació de 25 hores
a la setmana. A més de comptar amb la Tècnica de Cultura, Festes i Joventut.
Un tret de qualitat és el treball coordinat entre la tècnica compartida amb el Consell
Comarcal (Oficina Jove de l’Anoia) que dóna suport i seguiment a les tasques que
duu a terme. Aquesta figura estarà present en la Taula Comarcal de Professionals de
Joventut.
A nivell humà, cal tenir present que es contempla la col·laboració amb d’altres
agents que seran necessaris en el desplegament de determinats programes
(tècniques educació, serveis socials, coordinador pedagògic de l’Institut, tècnics
assessors especialistes, etc.), així com de les persones responsables de la conducció
de tallers i xerrades de caràcter puntual. Per aquests recursos comptarem amb la
col·laboració del Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Direcció General de
Joventut i entitats col·laboradores.
 RECURSOS FUNCIONALS /ESTRUCTURALS
L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui posa a l’abast del PLJ tots els recursos
infrastructurals municipals disponibles. Comptem amb diversos espais on poder dur a
terme les accions que s’emmarquen en aquest pla.
Espais on es duran a terme les accions del PLJ:
 Espai per a joves: Mont-Jove
 Institut Montbui
 Mont-Àgora
 Espais públics (places, carrers, parcs...)
 Instal·lacions municipals i centres esportius
Pel que fa al servei continuat i setmanal es disposarà de l’espai Mont-jove, que també
serà l’espai de trobada de referència i d’activitats per als i les joves. Aquest espai
estarà dotat del mobiliari, recursos i material necessari (taula, cadires, Wifi, ordinadors,
taula de ping-pong, material fungible, etc.).
En quant a l’ordinador i el telèfon mòbil, el Consell Comarcal de l’Anoia disposarà
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d’un ordinador portàtil, així com d’un telèfon mòbil, per facilitar la tasca de la tècnica
tenint en compte que és una figura itinerant. L’Ajuntament també disposarà dels
recursos logístics i funcionals necessaris.

FINANÇAMENT
La implementació del Pla Local de Joventut, requereix d’uns recursos econòmics
suficients que garanteixin la viabilitat dels projectes i accions que el conformen.
L’aportació econòmica municipal ha d’assegurar la viabilitat econòmica dels
programes i accions que conformen les polítiques de joventut al municipi. S’utilitzaran
els pressupostos municipals, és a dir, la partida destinada a l’àrea de Joventut per
cobrir el cost de les actuacions detallades prèviament.
Cal tenir en compte les despeses previstes del cost del conveni amb el Consell
Comarcal de l’Anoia per la figura tècnica i dinamitzadora de joventut. Tanmateix,
també comptarem amb els suports materials, tècnic i econòmics de la Diputació de
Barcelona i de la Direcció General de Joventut.

METODOLOGIA
La metodologia que ens plantegem vol seguir apostant per una mirada transversal
de les polítiques de joventut. Doncs, no tan sols és la regidoria de joventut qui
desenvolupa polítiques de joventut i caldrà coordinar-se i treballar en xarxa amb els
diferents professionals del territori, per tal de fer efectiva aquesta implicació de tots
els agents en l’execució del Pla.
El principi de territorialitat ens porta a poder oferir als i les joves la major part dels
serveis en el lloc on resideixen. És per això, que és una línia metodològica d’aquest
document treballar en base a una lògica descentralitzadora que ofereixi un servei de
proximitat garantint aquells índex de qualitat que ens marquem.
Per últim, no volem deixar de banda que són molts els àmbits i eixos que travessen les
vides de les persones joves, és per això, que en l’abordatge de la nostra tasca, hem
de pensar en fer-ho des d’una lògica interseccional que entengui la diversitat del
col·lectiu jove a fi d’adequar el nostre encàrrec a la infinitat de situacions diferents
que se’n puguin derivar. Doncs, no existeix un jove idèntic a un altre i les nostres
polítiques volen posar cura a aquesta idiosincràsia de l’adolescència i la joventut.
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PARTICIPACIÓ
L’elaboració del Pla Local de Joventut ha estat possible gràcies a la participació de
diferents perspectives (joves, tècnics, polítics i altres agents) que conjuntament han
formulat la realitat que es descriu en la Diagnosi del PLJ. A partir del disseny del Pla es
preveuen altres espais de participació per seguir revisant el desenvolupament del
PLJ:
 Espais de participació política i tècnica: es realitzaran espais de trobada i de
revisió del desenvolupament del PLJ. Com ja hem dit abans, amb els diferents
agents amb qui ens coordinem, i que a més són part important del
desplegament dels programes.
 Comissió de joves: aquest projecte s’emmarca en la participació i la millora
de la comunicació. S’avaluarà el desplegament del PLJ i les polítiques de
joventut municipals a través de sessions amb joves on es debatran els diferents
àmbits d’actuació i la seva aplicació.
Per últim, volem mencionar que aquest és un document viu i adaptable a les
situacions canviants que es puguin donar. Per això les revisions del document han de
ser de forma participada amb els diferents agents vinculats. No entenem el Pla com
una proposta del municipi cap a les persones joves, sinó com la suma dels projectes
i iniciatives d’uns i altres. A més, la participació ha de ser present en totes les parts del
procés, des del plantejament inicial fins a l’avaluació, passant pel disseny,
l’elaboració i execució del Pla.

AVALUACIÓ
Ens marquem diversos moments d’avaluació de les actuacions del PLJ (inicial,
continuada i final). Comptem amb els indicadors concrets de cada actuació per
mesurar els resultats de les propostes. L’avaluació funcionarà amb una lògica
circular, de manera que es mantindran les actuacions que es duguin a terme amb
els indicadors esperats i es modificaran aquelles que no assoleixin els objectius
plantejats inicialment.
Les formes d’avaluació del PLJ aniran per una banda a través dels espais de
participació creats tant amb joves com amb tècnics:
 Espais de participació política i tècnica
 Comissió de joves
Per altra banda també es treballarà a través de:
 Reunions de seguiment i d’avaluació de l’equip polític i tècnic.
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A partir d’aquestes eines s’avaluaran els eixos proposats i la seva aplicació, els
objectius que ens proposem en cada eix, com s’està desenvolupant, els mecanismes
de coordinació i les accions que s’hi preveuen. Caldrà avaluar també si s’estan
assolint els objectius plantejats i veure en cada cas si cal redefinir actuacions
aportant millores o proposar-ne de noves. Hem de ser conscients que aquest ha de
ser document viu i cal tenir present les realitats en cada moment.

COMUNICACIÓ
En el moment de pandèmia del qual veníem, les activitats de Joventut es van veure
aturades, per això amb l’entrada de la nova tècnica de joventut compartida, s’ha
creat un nou compte d’Instagram com a canal de comunicació principal. Creiem
que la comunicació és una eina clau per fer arribar els serveis i recursos de joventut
a la població jove. Per això s’ha inclòs com un programa en sí mateix dins del primer
Eix estratègic, amb l’objectiu d’aconseguir fer arribar la informació a tota la població
jove del municipi.
La comunicació que s’ha utilitzat durant el procés d’elaboració del PLJ ha estat
diversa en funció dels destinataris als quals es volia arribar:
 Cartells informatius: s’han elaborat documents de difusió com són cartells tant
per l’enquesta oberta com per les sessions participatives amb joves.
 Correus electrònics i trucades: a entitats, polítics, tècnics i agents per a l’anàlisi
de la realitat i polítiques juvenils. També s’ha fet difusió de les diferents sessions
participatives a través d’aquests canals.
 Xarxes socials: s’ha fet difusió a través de l’Instagram del servei de joventut
(@montjove) i els canals de difusió de l’Ajuntament. També s’ha fet ús de
WhatsApp, per tal de fer arribar la informació a la comissió jove i a persones
d’altres entitats.

PLA LOCAL DE JOVENTUT
CAPELLADES 2021 - 2024

30

ACTUACIONS
Una vegada definits els objectius estratègics i les línies d’intervenció, presentem el Pla
d’Actuació Anual, el qual recull els projectes i concreta les actuacions que tenim
previst desenvolupar anualment durant el període d’aplicació del Pla Local de
Joventut, del 2022 al 2025.
En cada projecte formulem els objectius específics que anualment s’avaluaran per
dissenyar el Pla d’Actuació Anual de l’any següent. Aquests objectius són més
concrets i s’estableixen a partir de les causes que originen les problemàtiques
plantejades. Això pot fer que es generin noves actuacions en el desplegament i que
n’hi hagi d’altres que no puguin tenir continuïtat, depenent dels resultats que es vagin
obtenint i dels recursos que es disposin.
Tanmateix, cada fitxa també compta amb indicadors d’avaluació, que ens ajudaran
a revisar els projectes contínuament i poder fer propostes en cas de millores o canvi
de necessitats de la nostra població destinatària.
En definitiva, caldrà vetllar per una avaluació contínua i concretar anualment els
diferents projectes i accions que fan operatiu el Pla Local de Joventut.
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EIX D'ACTUACIÓ 1: REFERÈNCIA JUVENIL
PROGRAMA: REFERENTS AJUNTAMENT

ACTUACIÓ

COORDINACIÓ TÈCNICA
La coordinació tècnica entre els agents, serveis i entitats que
treballen en l’àmbit de la joventut és bàsica per avançar cap a unes
polítiques transversals.

DESCRIPCIÓ

OBJECTIU AL
QUE RESPON

Consolidar una estructura bàsica de treball i promoure les polítiques
de joventut al municipi per esdevenir un espai de referència per les
persones joves.

OBJECTIUS
OPERATIUS

- Coordinar-nos a nivell tècnic amb els agents que treballen en
l’àmbit de la joventut per unificar mirades i treballar conjuntament.
- Consolidar el treball transversal amb diferents agents del territori,
tant locals com comarcals i d’altres administracions.

DESTINATARIS

Població jove i agents vinculats

AGENTS
IMPLICATS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove.

RECURSOS

-

Regidories de Joventut i Educació i tècniques referents de
joventut, educació i ocupació juvenil.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal.

INDICADORS

Nombre de projectes realitzats en xarxa des de les àrees de treball
municipal i amb diferents agents.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament
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EIX D'ACTUACIÓ 1: REFERÈNCIA JUVENIL
PROGRAMA: ESPAI JOVE

ACTUACIÓ

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
El Punt d’Informació Juvenil ofereix orientació i informació en temes
d’interès juvenil (estudis acadèmics, formació, beques, mobilitat
internacional, lleure, i oci...) així com també accions puntuals xerrades i tallers relacionats.

DESCRIPCIÓ

Consolidar una estructura bàsica de treball i promoure les polítiques
de joventut al municipi per esdevenir un espai de referència per les
persones joves.

OBJECTIU AL
QUE RESPON
OBJECTIUS
OPERATIUS

- Oferir un espai individualitzat per assessorar en profunditat sobre
temes d’interès juvenil i dur a terme tràmits necessaris.
- Donar a conèixer Mont-jove com a punt d’informació i consolidarlo com a espai referent d’assessorament juvenil.

DESTINATARIS

Població jove

AGENTS

Professionals dels diferents àmbits que es relacionen i actuen amb la
població jove.

IMPLICATS

RECURSOS

-

INDICADORS

Tècnica informadora dinamitzadora de joventut.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal.

Nombre d’atencions i assessoraments realitzats a l’espai jove.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament
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EIX D'ACTUACIÓ 1: REFERÈNCIA JUVENIL
PROGRAMA: ESPAI JOVE

ACTUACIÓ

PUNT DE TROBADA JUVENIL
A banda de punt d’informació, l’espai jove també ha de ser un lloc de
trobada i cohesió de referència per a les persones joves, on assistir a
activitats i trobar-se per elaborar noves propostes. Hi ha d’haver un
programa estable d’activitats, a més d’accions puntuals.

DESCRIPCIÓ

Consolidar una estructura bàsica de treball i promoure les polítiques
de joventut al municipi per esdevenir un espai de referència per les
persones joves.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

-

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Oferir un espai de trobada i cohesió per al temps lliure dels i les
joves on es tingui en compte la seva veu en la planificació i
organització d’activitats.
Generar un programa d’activitats formatives i lúdiques que
siguin d’interès i motivadores per a les persones joves.

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove.

IMPLICATS

RECURSOS

-

INDICADORS

Tècnica informadora dinamitzadora de joventut.
Contractació de talleristes i formadores per les activitats.
Pressupost municipal.

Registre d’assistència a l’espai jove, a les activitats estables i les
accions puntuals.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament
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EIX D'ACTUACIÓ 1: REFERÈNCIA JUVENIL
PROGRAMA: COMUNICACIÓ JOVE

ACTUACIÓ

COMUNIQUEM-NOS
“Comuniquem-nos” pretén ser un canal d’accés a la informació i
diàleg amb les persones joves, que consolidi els mitjans i estratègies
de comunicació, com les xarxes socials. A través d’aquestes es difon
la informació i també es resolen consultes.

DESCRIPCIÓ

Consolidar una estructura bàsica de treball i promoure les polítiques
de joventut al municipi per esdevenir un espai de referència per les
persones joves.

OBJECTIU AL
QUE RESPON
OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Impulsar una comunicació efectiva per a què la informació
arribi als joves, i viceversa.
Adequar els missatges de l’àrea de Joventut al llenguatge de
les xarxes socials i arribar als joves a partir d’aquests canals.
Fomentar un bon ús de les xarxes socials a través d’aquestes.

-

Població jove i altres agents vinculants.

DESTINATARIS
AGENTS
IMPLICATS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidora i equip tècnic de Joventut, amb el suport dels tècnics
vinculats a l’àmbit de comunicació.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal

Nombre de seguidors a les xarxes, reaccions i feedback dels i les
joves a les publicacions.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: FORMACIÓ

ACTUACIÓ

PLA EDUCATIU D’ENTORN
El Pla Educatiu d’Entorn és un projecte del municipi que treballa per
millorar les condicions d’escolarització i oportunitats educatives,
promoure l’èxit acadèmic, potenciar l’educació en valors i el
compromís cívic, a més de potenciar la implicació de les famílies en
l’educació dels seus fills/es.

DESCRIPCIÓ

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats
educatives dels i les joves, coordinant i dinamitzant l’acció
educativa en diferents àmbits de la vida d’infants i joves.

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS
IMPLICATS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidories d’Educació i Joventut, juntament amb les tècniques
referents d’ambdós àmbits.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

Projecte anual del Pla Educatiu d’Entorn i llistat d’activitats
organitzades conjuntament per a joves.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: FORMACIÓ

FORMA’T A MONT-JOVE

ACTUACIÓ

Aquest projecte vol posar a l’abast dels i les joves formacions
participatives fora de l’horari lectiu per millorar les competències i
habilitats personals i socials (gènere, idiomes, esport, salut...).

DESCRIPCIÓ

OBJECTIU AL
QUE RESPON

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Oferir formacions participatives fora del centre educatiu que
responguin a les necessitats juvenils i vetllin per la seva motivació.

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS
RECURSOS

-

INDICADORS

Tècnica dinamitzadora informadora compartida.
Formadores contractades per a cada acció.
Pressupost municipal

Valoració per part de les formadores, tècniques i joves de les
formacions realitzades.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: FORMACIÓ

ACTUACIÓ

PIDCES
El Punt d’Informació i Dinamització a Centres d’Educació Secundària
és l’espai que permet apropar les polítiques de joventut als i les joves
als seus respectius centres d’estudis, així com coordinar espais
formatius a través de tallers i xerrades dins els horaris lectius.

DESCRIPCIÓ

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

- Oferir als joves de l’Institut informació, assessorament i
orientació relacionada amb temes d’interès.
- Promoure i gestionar tallers complementaris a la formació
acadèmica dins de l’Institut per contribuir al desenvolupament
social i personal de l’alumnat.

DESTINATARIS

Població jove i altres agents vinculants

AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS
RECURSOS

-

INDICADORS

Valoració del funcionament del servei PIDCES per part de la tècnica
i el centre educatiu, i nombre d’activitats, xerrades i tallers
organitzades.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut, de l’Ajuntament i de l’Institut

Tècnica dinamitzadora informadora de joventut.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal.
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: FORMACIÓ
ACTUACIÓ

SERVEI COMUNITARI
El servei comunitari és una assignatura obligatòria dels centres
educatius que té per objectiu garantir que els estudiants
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic i posin els
seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

DESCRIPCIÓ

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Oferir a l’alumnat de 4t d’ESO activitats de voluntariat a
portar a terme en coordinació amb entitats del municipi.
Vincular l’alumnat amb el seu entorn i facilitar la implicació
amb entitats, centres educatius i serveis del municipi.
Oferir estudi assistit per a estudiants més joves.

-

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS
RECURSOS

-

INDICADORS

Regidora d’Educació i tècniques respectives
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

Llistat d’entitats, agents i serveis en els quals participa l’alumnat a
través del servei comunitari.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut, de l’Ajuntament i de l’Institut
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: FORMACIÓ

ACTUACIÓ

BEQUES
Es vol donar a conèixer el suport en tràmits que es dóna des del servei
de Joventut per sol·licitar les beques del Ministeri i la Generalitat, a
més de difondre els ajuts de l’Ajuntament.

DESCRIPCIÓ

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Consolidar una partida pressupostària destinada a ajuts de
mobilitat i accés a material educatiu per a estudiants.
Difondre el servei de suport a la sol·licitud de beques
(Ministeri, Generalitat...) de l’àrea de Joventut i donar a
conèixer les beques del mateix Ajuntament.

-

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS
IMPLICATS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidoria de Joventut i Educació i tècniques respectives
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

Nombre de persones que utilitzen el servei de suport a tràmits a
Mont-Jove, que reben ajuts de l’Ajuntament i nombre de consultes
en referència a beques.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut, de l’Ajuntament i de l’Institut
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: OCUPACIÓ
ACTUACIÓ

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL
Santa Margarida de Montbui compta amb una figura Referent
d’Ocupació Juvenil per orientar en la cerca de feina i millorar les
competències a través de formacions puntuals. Tot i això, cal seguir
donant a conèixer aquest servei.

DESCRIPCIÓ

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Millorar la ocupabilitat de joves a través de la difusió dels
serveis d’ocupació.
Informar i acompanyar individualment als i les joves en el
procés d’inserció laboral.
Oferir formacions especialitzades per a millorar la inserció
laboral especialment de joves amb situacions de risc
d’exclusió social.

-

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS
RECURSOS

-

INDICADORS

Llistat de formacions especialitzades que s’ofereixen i nombre de
joves usuàries del servei d’orientació

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament

Referent d’Ocupació Juvenil i tècnica de joventut.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: ACOMPANYAMENT
ACTUACIÓ

DETECCIÓ I SUPORT
Des de Serveis Socials es fa seguiment a aquelles persones joves que
per motius de vulnerabilitat socioeconòmica necessiten un
acompanyament específic. Cal que aquest servei funcioni en
coordinació per si des de joventut es detecten situacions similars.

DESCRIPCIÓ

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Detectar joves en situacions de necessitat i oferir l’atenció
especialitzada.

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS
RECURSOS

-

INDICADORS

Tècniques de Serveis Socials i joventut.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

Nombre de joves usuàries de Serveis Socials.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2023

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2024

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2025

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: ACOMPANYAMENT
ACTUACIÓ

LA CONSULTA JOVE
La Consulta Jove és un servei gratuït d’acompanyament i
assessorament emocional per tots els i les joves de la comarca.
Aquest servei està liderat per una psicòloga que es desplaça als
municipis de manera descentralitzada.

DESCRIPCIÓ

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Oferir un suport emocional gratuït per a totes les persones
joves del municipi.

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS

RECURSOS

-

Psicòloga de la Consulta Jove.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

INDICADORS

Nombre de joves del municipi que fan ús del servei.
COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2023

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2024

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2025

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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EIX D'ACTUACIÓ 2: AVANÇA
PROGRAMA: ACOMPANYAMENT
ACTUACIÓ

CONNECTA’T AMB AMOR
Programa que es desenvolupa fa anys a l’Institut Montbui a través del
qual es fa atenció i prevenció mitjançant treball grupal i individual.
S’aborden aspectes relacionats amb la construcció de l’amor o el
control a les xarxes per prevenir i evitar futures relacions abusives.

DESCRIPCIÓ

Oferir accés a les persones joves als recursos que facilitin les seves
transicions a la vida adulta, en els àmbits que configuren els seus
projectes de vida, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir les
desigualtats socials en els diferents processos de transició.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Promoure les relacions igualitàries entre joves mitjançant
l’atenció individual i tallers grupals als centres educatius.

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS
RECURSOS

-

INDICADORS

Tècniques de Dones amb Empenta
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

Nombre de joves que utilitzen el servei.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials de l’Institut
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

●

●

●

●

●

●

◌

◌

◌

●

●

●

2023

●

●

●

●

●

●

◌

◌

◌

●

●

●

2024

●

●

●

●

●

●

◌

◌

◌

●

●

●

2025

●

●

●

●

●

●

◌

◌

◌

●

●

●
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EIX D'ACTUACIÓ 3: PARTICIPA
PROGRAMA: CULTURA
ACTUACIÓ

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
És important mantenir una vida sociocultural activa al municipi i
oferir activitats lúdiques i culturals que siguin d’interès per a les
persones joves al llarg de tot l’any,

DESCRIPCIÓ

Promoure la participació juvenil facilitant espais on les persones
joves actuïn com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per
a la societat del present i del futur.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Garantir l’existència d’una oferta lúdica i cultural àmplia i
transversal, que doni resposta a públics diversos i també a
persones joves.
Apropar activitats culturals als i les joves (teatre, cine, música,
monòlegs...).

-

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS
IMPLICATS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidoria de Cultura, Festes i Joventut i tècniques de Cultura i
Joventut.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

Llistat d’activitats socioculturals que s’ofereixen cada any dirigides a
un públic jove.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2023

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2024

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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EIX D'ACTUACIÓ 3: PARTICIPA
PROGRAMA: CULTURA
ACTUACIÓ

SETMANA DE LA JOVENTUT
Fa molts anys que la Setmana de la Joventut funciona com a activitat
reclam per als i les joves de Montbui, per això es vol mantenir. A més,
es vol organitzar conjuntament amb la comissió de joves i tenint en
compte les idees de tots els i les joves.

DESCRIPCIÓ

Promoure la participació juvenil facilitant espais on les persones
joves actuïn com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per
a la societat del present i del futur.

OBJECTIU AL
QUE RESPON
OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Organitzar la Setmana de la joventut cada juliol amb
activitats atractives per a públics diversos: sortides, tornejos
esportius, cinema i altres activitats lúdiques

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidoria de Cultura, Festes i Joventut i tècniques referents.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal.

Programació i nombre d'assistents a les activitats proposades.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

◌

◌

◌

●

●

●

●

◌

◌

◌

◌

◌

2023

◌

◌

◌

●

●

●

●

◌

◌

◌

◌

◌

2024

◌

◌

◌

●

●

●

●

◌

◌

◌

◌

◌

2025

◌

◌

◌

●

●

●

●

◌

◌

◌

◌

◌
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EIX D'ACTUACIÓ 3: PARTICIPA
PROGRAMA: LLEURE I ESPORT
ACTUACIÓ

ACTIVITATS ESPORTIVES
Els i les joves cada vegada participen menys del teixit associatiu,
excepte en el cas de l’esport. Així doncs, cal treballar per mantenir la
participació de joves en el món de l’esport i promoure estils de vida
saludable especialment entre les persones més joves.

DESCRIPCIÓ

Promoure la participació juvenil facilitant espais on les persones
joves actuïn com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per
a la societat del present i del futur.

OBJECTIU AL
QUE RESPON
OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Promoure la pràctica de l’esport dels i les joves.
Oferir activitats de lleure que fomentin els hàbits saludables i
la pràctica d’esport.
Coordinació amb les entitats esportives de Santa Margarida
de Montbui.

-

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidora de Joventut i Esport, amb les tècniques respectives.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal.

Dades sobre el nombre de joves membres de clubs i que participen
en activitats esportives del municipi.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2022

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2023

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2024

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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EIX D'ACTUACIÓ 3: PARTICIPA
PROGRAMA: LLEURE I ESPORT
ACTUACIÓ

ACTIVITATS DE LLEURE

DESCRIPCIÓ

Moltes vegades s’entenen les activitats d’educació en el lleure com a
aquelles activitats dirigides només a la població infantil, però les
volem fer extensives al col·lectiu jove.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

Promoure la participació juvenil facilitant espais on les persones joves
actuïn com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per a la
societat del present i del futur.

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Oferir casals de lleure en períodes de vacances escolars
(primavera, estiu i Nadal) oberts a tots els i les joves (amb
preus assequibles).

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS
IMPLICATS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove.

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidories de Joventut i Educació i tècniques respectives.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal.

Activitats de lleure juvenil organitzades i nombre de joves usuàries
d’aquests recursos.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

◌

◌

●

●

◌

●

●

◌

◌

◌

●

●

2023

◌

◌

●

●

◌

●

●

◌

◌

◌

●

●

2024

◌

◌

●

●

◌

●

●

◌

◌

◌

●

●

2025

◌

◌

●

●

◌

●

●

◌

◌

◌

●

●
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EIX D'ACTUACIÓ 3: PARTICIPA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓ
ACTUACIÓ

COMISSIÓ JOVE
Participant individualment i sobretot col·lectivament a través dels
diferents espais oberts a l’opinió i el debat, els i les joves adquireixen
més autonomia, seguretat, confiança, i prenen consciència del seu
entorn i la seva realitat, a més d’augmentar el sentiment de
pertinença al municipi.

DESCRIPCIÓ

Promoure la participació juvenil facilitant espais on les persones
joves actuïn com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per
a la societat del present i del futur.

OBJECTIU AL
QUE RESPON
OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Fomentar la participació de joves perquè tingui un paper
actiu, que generi canvis en l’entorn, a més d’incrementar la
comunicació entre Ajuntament i joves.
Donar suport a activitats i propostes provinents dels
col·lectius joves (El Tineret al nucli urbà i La Margarideta al
nucli antic).

-

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove.

IMPLICATS

RECURSOS

-

INDICADORS

Nombre de reunions de comissió jove realitzades i activitats
organitzades amb el suport d’aquests col·lectius.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.

Regidoria de Joventut i tècniques de joventut.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2023

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2024

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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EIX D'ACTUACIÓ 3: PARTICIPA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓ
ACTUACIÓ

ESPAI JOVE PARTICIPATIU
Comptar amb un espai jove és una oportunitat per mantenir la
comunicació constantment amb els i les joves que hi assisteixen. Per
això és important promoure la seva participació perquè aportin la
seva veu al funcionament de l’espai i en relació a les activitats que s’hi
organitzen.

DESCRIPCIÓ

Promoure la participació juvenil facilitant espais on les persones
joves actuïn com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per
a la societat del present i del futur.

OBJECTIU AL
QUE RESPON
OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Crear espais de diàleg i de debat per donar resposta a les
necessitats i interessos dels usuaris de l’espai Mont-jove.

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS

RECURSOS

-

INDICADORS

Recull de les comissions joves que s’organitzen dins de l’espai jove i
nombre d’assistents.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.

Regidoria de Joventut i tècnica de joventut.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

1
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3

4

5

6

7

8

9
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12

2022

●

●

●

●

●

●

◌

◌

●

●

●

●

2023
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●

●

●

●

●

◌

◌

●

●

●

●
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●

●

●

●

●
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◌

●

●

●
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●
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●
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EIX D'ACTUACIÓ 3: PARTICIPA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓ

ACTUACIÓ

PARTICIPACIÓ JUVENIL EN ACTIVITATS LOCALS

DESCRIPCIÓ

Cal potenciar l’associacionisme juvenil com a eina per millorar la
cohesió social del municipi a més de promoure la implicació de joves
a l’hora d’impulsar activitats i projectes locals.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

Promoure la participació juvenil facilitant espais on les persones
joves actuïn com a agents socials, amb idees, opinions i propostes per
a la societat del present i del futur.

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Oferir espais de participació per a joves per donar suport en
l’organització d’activitats del municipi i connectar-los amb el
teixit associatiu (per exemple, Viu la festa).
Recollir les demandes i necessitats de les entitats i donar-los
suport en l’organització d’activitats i la gestió interna.

-

Població jove i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

IMPLICATS

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidoria de Joventut i tècnica de joventut.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut
Pressupost municipal

Nombre de joves que s’impliquen en comissions i entitats del
municipi per l’organització d’activitats i nom de les entitats a les quals
es dóna suport des de Joventut.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.
1

2

3

4

5
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7

8

9
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◌
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●
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EIX D'ACTUACIÓ 3: PARTICIPA
PROGRAMA: PARTICIPACIÓ

ACTUACIÓ

CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS
El Consell d’infants i adolescents és un espai de participació creat
durant el 2021 on a través dels portaveus es traslladen al consistori les
inquietuds i necessitats del grup d’edat dels 10 als 14 anys.

DESCRIPCIÓ

Promoure la participació juvenil facilitant espais on les persones joves
actuïn com a actors/es socials i polítics, amb voluntats, sensibilitats,
idees, opinions, accions i propostes per a la societat del present i del
futur.

OBJECTIU AL
QUE RESPON

OBJECTIUS
OPERATIUS

-

Promoure la creació d’un espai de participació infantil i juvenil
que doni veu a les demandes i necessitats del col·lectiu dels 10
als 14 anys.
Acompanyar els infants i adolescents en la transició de la vida
infantil a la vida de jove.

-

Col·lectiu de 10 a 14 anys i altres agents vinculants

DESTINATARIS
AGENTS
IMPLICATS

Professionals i referents dels diferents àmbits que es relacionen i
actuen amb la població jove

RECURSOS

-

INDICADORS

Regidoria d’Educació i tècniques referents.
Referents i agents que treballen en i per l’àmbit de la joventut.
Pressupost municipal.

Valoració del desenvolupament del Consell d’Infants, quines accions
proposades es porten a terme.

COMUNICACIÓ

Xarxes socials del servei de joventut i de l’Ajuntament.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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2022

●

●

●

●

●

●

◌

◌

◌
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2023

●

●

●

●

●

●

◌

◌

◌
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●
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ACTUACIÓ
TRIMESTRES

2022
T1

T2

2023
T3

T4

T5

2024
T6

T7

T8

2025
T9

T10

T11

T12

EIX D’ACTUACIÓ REFERÈNCIA JUVENIL
Coordinació tècnica

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Punt d’info juvenil

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Punt de trobada jove

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Comuniquem-nos

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

EIX D’ACTUACIÓ 2 AVANÇA
Pla Educatiu d’Entorn

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Forma’t a Mont-Jove

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

PIDCES

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

Servei Comunitari

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

Beques

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

●

Orientació Laboral

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Detecció i suport

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

La Consulta Jove

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Connecta’t amb amor

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

EIX D’ACTUACIÓ 3 PARTICIPA
Act. socioculturals

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Setmana Jove

◌

●

◌

◌

●

◌

◌

●

◌

◌

●

◌

Act. esportives

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Activitats lleure

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Comissió jove

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Espai jove participatiu

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Participació local

◌

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Consell d’Infants

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌

●

●

◌
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AVALUACIÓ
L’avaluació ha de ser una eina útil que ens permeti fer un seguiment acurat al
desenvolupament del Pla i ens ha de servir per dur a terme una millora continuada
de les propostes que s’hi plantegen. L’avaluació també ha de servir per analitzar els
recursos dels quals es doten les polítiques de joventut al municipi, i així detectar les
mancances i cercar una dotació òptima pel desplegament de les mesures recollides
en cas de ser necessari.
En aquest sentit volem que l’avaluació:
Garanteixi la plena adaptació a les necessitats reals d’aquelles
persones que, a la pràctica, en són les principals destinatàries, és a dir,
els i les joves.
Detecti els dèficits i carències del Pla a fi d’ajustar i formular de nou el
que calgui, a través dels Plans d’Actuació Anuals, amb el marge i
anticipació suficient que ens permeti reconduir la situació.
Transformi el propi procés d’avaluació i seguiment del pla amb una
eina democratitzadora que impliqui els i les joves del municipi en
aquells projectes que els concerneixen.
Converteixi en la base sobre la qual s’haurà d’articular la renovació
del Pla d’aquí 4 anys.
Creï sinèrgies i espais d’interrelació entre els diferents agents vinculats
al Pla Local.
Per aconseguir una bona avaluació comptarem amb l’anàlisi dels indicadors que es
despleguen en les diferents fitxes d’actuació, que ens portaran a veure si s’han assolit
els objectius operatius i els objectius principals de cadascun dels eixos d’actuació.
Per a estructurar l’avaluació, s’ha determinat la creació d’espais específics que
possibilitin analitzar el desplegament del Pla des de diverses perspectives.
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Amb aquesta finalitat, es proposen tres nivells d’avaluació, descrits a continuació:
AVALUACIÓ OPERATIVA (INICIAL): Aquest és el primer nivell de
l’avaluació. L’avaluació operativa comprèn totes aquelles
tasques que cal realitzar de manera continuada per a recollir
informació qualitativa i quantitativa sobre el funcionament de
les polítiques municipals de joventut. Es recolliran les dades
corresponents als indicadors de cadascun dels projectes i
actuacions.
AVALUACIÓ ESTRATÈGICA ANUAL (CONTÍNUA): En aquest segon
nivell d’avaluació cal realitzar una anàlisi general del
funcionament del PLJ, determinant l’assoliment dels objectius
en cadascun dels eixos i plantejant possibles modificacions que
calgui incorporar. Per a desenvolupar l’Avaluació estratègica
és imprescindible comptar amb les dades operatives, i així
obtenir informació objectivable sobre el funcionament del PLJ.
AVALUACIÓ FINAL DEL PLA: Al finalitzar el període de vigència
del PLJ, es realitzarà una avaluació general del seu
funcionament encarada, per una banda, a determinar el grau
d’assoliment dels objectius previstos i, per l’altra, a cercar
aportacions de millora útils per al desenvolupament del següent
Pla. Aquesta avaluació ha de recollir les conclusions extretes de
les diverses avaluacions estratègiques i el resum de les dades de
les actuacions realitzades, amb l’objectiu de determinar
l’evolució de les polítiques de joventut en els diversos aspectes
treballats.
L’avaluació del PLJ es durà a terme de forma continuada i per part dels diferents
agents que també han estat implicats en el desenvolupament del disseny. Els
recursos humans avaluadors d’aquest pla són els següents:
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CONCLUSIONS
El nou Pla Local de Joventut de Santa Margarida de Montbui pretén ser el marc de
referència que guiï el contingut i la implementació de les polítiques de joventut al
municipi per al període 2022 – 2025.
Partim d’una situació actual marcada per la pandèmia que ha aturat o fet disminuir
molts dels serveis que s’oferien als i les joves. És per això que cal seguir treballant per
consolidar el servei de joventut i adaptar-nos a la situació perquè sigui realment un
recurs de referència per a totes les persones joves en un context molt canviant.
El Pla Local de Joventut s’emmarca en el context definit pel Pla Nacional de Joventut
de Catalunya 2010 – 2020 i incorpora bona part dels seus principis, la priorització dels
elements vinculats amb l’emancipació, la participació, les polítiques de ciutadania i
l’aposta per un model d’intervenció integral, transversal i interinstitucional. Tot plegat
amb la finalitat d’oferir als i les joves millors condicions en el desenvolupament dels
seus respectius projectes de vida, garantint-los la igualtat d’oportunitats i estimulant
l’exercici de la ciutadania activa.
Per aquest motiu, ens hem enfocat en detectar quines eren les principals necessitats
i demandes de la població jove i la ciutadania en general, per tal d’elaborar una
proposta assumible, realitzable i eficient que tingui en compte tant les nostres
fortaleses com a municipi com les limitacions.
Dels i les joves d’avui, se’n desprèn la Santa Margarida de Montbui del demà i és per
això que comptar amb ells i elles en tot moment ha estat la millor manera per establir
un camí que hem de recórrer plegats. Amb entusiasme, assumim el repte
d’aconseguir que el que ens planteja aquest document sigui una realitat i volem
comptar amb la complicitat i el suport de totes les persones implicades, tant les que
hi són com les que han de venir, per fer-ho possible.
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ANNEX
Diagnosi Pla Local de Joventut
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Presentació
L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha impulsat l’elaboració
del nou Pla local de Joventut (PLJ) del municipi. Per aquest motiu, el primer
pas ha estat realitzar la diagnosi de la situació del jovent al municipi.
Aquesta diagnosi s’ha realitzat per part de la tècnica de jov entut
compartida de l’Oficina Jov e de l’Anoia a Santa Margarida de Montbui
amb el suport de l’àrea de jov entut.
Les diagnosis recullen els principals trets de la realitat juv enil del municipi i
la relació de polítiques locals de jov entut, amb l’objectiu de fer una
detecció de necessitats i principals problemàtiques que permetin establir
unes orientacions per a la redacció del futur pla local.
L’estudi sobre els recursos disponibles i les necessitats existents a un territori
fonamenta la definició d’un nou marc d’actuació. La present Diagnosi
suposa, doncs, una eina bàsica per a la planificació de les polítiques locals
de jov entut a Santa Margarida de Montbui pel proper període
quadriennal.
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 estableix les grans
línies estratègiques que permeten guiar les polítiques de jov entut a
Catalunya. El Pla Nacional està en fase d’av aluació després d’hav er-lo
prorrogat fins el 2021 a causa de la pandèmia. Des de l’àrea de Jov entut
de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui s’ha fet ús de les
directrius del v igent Pla Nacional de Joventut de Catalunya per al disseny
i planificació del Pla Local de Joventut i de les seves polítiques de joventut
com a marc de referència de les polítiques de jov entut de Catalunya.
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Metodologia
El procés d’elaboració de la diagnosi ha contemplat la participació dels
diferents agents municipals i també del jov ent per tal de promoure la seva
implicació. La diagnosi ha partit de l’anàlisi del PLJ anterior, que anava
del 2015 al 2019 i que no es v a poder actualitzar per falta de personal
laboral de l’Ajuntament especialitzat en jov entut.
La metodologia utilitzada aborda el coneixement de la realitat dels i les
joves i l’anàlisi de les polítiques adreçades a aquest col·lectiu des d’una
perspectiva quantitativ a, qualitativ a i participativ a dels agents que hi
interv enen. Analitzar tots els aspectes de la v ida del jov ent i les polítiques
que els afecten, encara que sigui a niv ell municipal, és una tasca ingent.
Per això s’ha tingut el compte la focalització dels aspectes sobre els que
v olíem centrar l’anàlisi. Aquests aspectes han estat l’Educació, l’Ocupació
i la Participació i la cultura, sent la participació de jov es l’aspecte central
que ha v ertebrat la intencionalitat de l’estudi.
Per a l’elaboració de la present diagnosi s’han dut a terme diferents
accions per tal de recollir les dades quantitativ es i qualitativ es:
• Anàlisi de dades sociodemogràfiques: S’ha dut a terme una
aproximació de la realitat juv enil a partir de l’explotació de dades
secundàries procedents d’Idescat, del programa Hermes de la Diputació
de Barcelona i del Departament d’Educació de la Generalitat per
conèixer el context i les condicions de v ida del jov ent del municipi. A partir
d’aquestes dades, s’exposen en el present document div ersos gràfics
d’elaboració pròpia.
• Anàlisi de la realitat juvenil i les polítiques de joventut segmentada per
àmbits: Per tal de conèixer bé els aspectes focalitzats (Educació,
Ocupació i Participació i cultura) s’han analitzat dades rellevants de
cadascun d’ells, extretes de fonts sociodemogràfiques secundàries o del
mateix Ajuntament. A més, també s’han tingut en compte els recursos i
polítiques desenv olupades al municipi en matèria de jov entut i la
percepció dels joves a trav és de les respostes a l’enquesta.
• Anàlisi del treball de camp i les sessions participatives: S’ha recollit
informació rellevant sobre la percepció dels i les jov es de Santa Margarida
de Montbui per identificar les principals necessitats a què cal donar
resposta. La informació s’ha recollit per diferents mitjans:
- Enquesta a l’I nstitut Montbui: Durant el mes de maig, es v a fer un passaclasses a l’I nstitut per animar a respondre l’enquesta a l’alumnat. Van
respondre 400 joves de 1r d’ESO a Batxillerat. A continuació compartim el
perfil dels enquestats.
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Han respost l’enquesta 42% de nois, 53% de noies i el 5% prefereix no definir -se.
Tenen entre 12 i 19 anys. Un 64% ha nascut al mateix municipi, un 19% a la resta
de la comarca, un 10% a la resta de l’estat i un 7% a un altre país. Un 81% dels
enquestats v iuen al nucli urbà, un 6 % al nucli antic i la resta a altres municipis
propers. El 80% creuen que Santa Margarida de Montbui és un bon lloc per v iure,
tot i que a un 45% no els agradaria seguir-hi v ivint.
Per últim, un 62% es comunica majoritàriament en castellà, un 21% en castellà i
català, un 3,5% només en català. La resta parlen majoritàriament àrab entre
altres llengües com amazigh, rus, portuguès, xinès, romanès i anglès
- Enquesta oberta online: Un cop els estudiants de l’I nstitut v an hav er respost
l’enquesta, se’n v a obrir una altra i es v a fer difusió per xarxes socials de
l’Ajuntament i l’àrea de Jov entut.
En el cas de l’enquesta oberta online, v an respondre 41 joves. El 66% són dones,
el 32% homes i els restants prefereixen no definir-se. Tenen entre 15 i 29 anys,
majoritàriament de 19 a 23. El 51% estan estudiant, el 27% estan treballant i el
22% estudien i treballen. La major part han acabat batxillerat o cicles formatius i
cursen estudis univ ersitaris.
La major part d’enquestats han nascut a Santa Margarida de Montbui, un 22%
a la resta de comarca, una persona a la resta d’estat i una persona en un altre
país. 30 jov es viuen al nucli urbà i 11 al nucli antic. El 88% creuen que el municipi
és un bon lloc per v iure i al 42% els agradaria seguir-hi vivint. El 49% parlen català
majoritàriament, el 42% castellà i el 10% restant ambdues llengües.
- Enquesta a professionals i regidories de l’Ajuntament: Durant els mesos de juny
i juliol es v a fer arribar una enquesta a div ersos professionals i regidors/es de
l’Ajuntament per conèixer la sev a percepció sobre les polítiques de jov entut.
* Han respost aquesta enquesta les següents regidories: Acció social, Educació,
Salut Pública i I gualtat / Jov entut i Esports / Cultura, Festes i Gent Gran.
* Han contestat les professionals de les àrees de treball: Ocupació juvenil, Centre
Obert, Promoció econòmica i ocupació, Educadora de Serv eis Socials,
Educadora SI S itinerant, Esports, I nfància i ensenyament, Cultura, festes i
jov entut.
* També han respost la directora i el coordinador pedagògic de l’I nstitut.
- Sessions participatives amb joves: S’han realitzat dues sessions participatives, la
primera a Mont-Jove, al nucli urbà, el 9 de juny 2021. En aquesta hi v an assistir 8
jov es (6 noies i 2 nois) entre 15 i 22 anys. El 15 de juliol es v a fer al nucli antic i hi
v an assistir 6 jov es (4 nois i 2 noies) entre 17 i 25 anys. En els dos casos, la major
part del grup era part de les comissions jov es de cada nucli.
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Anàlisi de dades sociodemogràfiques
Santa Margarida de Montbui és un municipi de la
Comarca de l’Anoia i situat més concretament al
centre de la Conca d’Òdena. Té un total de 10.225
habitants i 2 nuclis de població principals, separats per
una distància de 3 quilòmetres, el nucli antic i el nucli
urbà. Aquest darrer v a començar a créixer a gran
v elocitat a partir de la immigració dels anys 50 prov inent
de la resta de l’Estat, sobretot de comunitats autònomes
com la d’Andalusia i Extremadura. Tant fou així que a
l’any 1981 l’Ajuntament es trasllada al nucli urbà per ser
molt més nombrós. A 2020, la població del nucli antic és
de 653 persones.
El conjunt de joves de 15 a 29 anys del municipi equiv al a un 15,84% (1620) de la
població total (10225). Aquesta proporció és similar a la de la comarca de
l’Anoia, amb un 15,53% de jov es en la mateixa franja d’edat, i a la de la
prov íncia, amb un 16,12%.
Gràfic 1.

Piràmide d'edats comparativa. 2020
Província de Barcelona

De 80 a 84 anys

Santa Margarida de Montbui

De 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys
De 40 a 44 anys
De 30 a 34 anys

De 20 a 24 anys
De 10 a 14 anys
De 0 a 4 anys

0%

2%

4%

6%

8%

10%

En la piràmide de població comparada entre Santa Margarida de Montbui i la
prov íncia de Barcelona, podem observar que la població del municipi és més
jov e que la de la resta de prov íncia. Les franges d’edat de 0 a 14 anys són
proporcionalment més nombroses que a la resta de prov íncia, segurament a
causa de l’arribada de població migrada dels últims anys. Per contra, la
població de la prov íncia és proporcionalment major en la resta de franges
d’edat excepte dels 55 als 70 anys, que és lleugerament major al municipi.
Pel v olum de les franges d’edat dels 0 als 35 anys, podem prev eure que en els
propers anys hi haurà un descens de la població menor de 14 anys (menor gruix
de població dels 0-9 anys) i un augment de població jov e dels 15 als 35 anys.
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Això si la població es manté estable i no es v eu afectada per fluxos migratoris
d’entrada de nov es famílies o de sortida de població jov e per motius d’estudi o
habitatge.
Gràfic 2.

Població jove per grups d'edat. 2010

Població jove per grups d'edat. 2020
15%

22%
44%

53%

32%

34%
de 12 a 16

de 17 a 25

de 26 a 35

de 12 a 16

de 17 a 25

de 26 a 35

En aquest gràfic s’ha tingut en compte la població de 12 a 35 anys d’edat que
v ivia al municipi els anys 2010 i s’ha comparat amb la població jov e l’any 2020.
És en la franja d’edat més jov e, on més s’ha reduït la població, passant del 22%
al 15%. En la segona franja d’edat, de 17 a 25, només ha disminuït del 34 al 32 %.
En la franja dels 26 a 35 anys, en canv i, la població ha augmentat del 44 al 53%.
Com v eiem en la piràmide de població, entraran en aquesta franja grups
nombrosos que faran augmentar l’etapa de 12 a 16 anys.
Gràfic 3.

Evolució de la població per lloc de naixement (2000-2020)
Catalunya

Resta de l'Estat

Estranger

6561 (64%)

2284 (22%)
1380 (13%)

Com hem dit, Santa Margarida de Montbui és un municipi caracteritzat per una
llarga trajectòria d’immigració. Per això és interessant saber que 1 de cada 10
habitants (13%) han nascut a l’estranger, mentre que un 64% ho han fet a
Catalunya. En jov es, les dades de nascuts a l’estranger augmenten al doble (2
de cada 10).
Si analitzem l’ev olució, en primer lloc podem v eure que hi ha hagut una
disminució important de la població arribada d’altres punts de l’estat espanyol
que hav ia estat molt important. Pel que fa a la població d’origen estranger ha
anat augmentant, especialment entre el 2000 i el 2005 i el 2018 i 2020. Caldria
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v eure en el futur què passa amb aquestes dades després de la situació de
pandèmia.
Al 2021, la població amb nacionalitat estrangera de Santa Margarida de
Montbui equival a un 11,73% de la població total, és a dir 1173 persones, segons
dades de l’I nforme estadístic de Migracions a l’Anoia del Consell Comarcal. És
un dels municipis de la comarca amb un percentatge més elev at.
La nacionalitat principal d’origen, com a la resta de la comarca, és el Marroc,
d’on v enen 762 persones. La següent comunitat més nombrosa és Romania,
amb 90 persones, i la resta de països d’origen compten amb 20 persones o
menys cadascun, sent Pakistan, Xina, Brasil i Ucraïna els més nombrosos. Per tant,
a niv ell d’orígens, la comunitat magrebina és molt rellevant. La migració fa que
la població del municipi sigui força jov e i hi ha més homes que dones d’origen
estranger.
Per últim, tenint en compte que 100 equiv al al Producte Interior Brut per habitant
a niv ell català, és rellev ant assenyalar que el municipi es troba força per sota
d’aquest niv ell, amb un 29’5%, que indica una capacitat de despesa prou
menor. Parlem, per tant, d’unes condicions sociodemogràfiques que defineixen
l’especificitat d’un municipi amb una gran div ersitat de població.
A continuació destaquem les següents característiques de la població:
 L’arribada de famílies amb infants o en edat reproductiva ha fet augmentar
i molt el pes de la població infantil i adolescent al municipi que en breu
passarà a ser població susceptible de les polítiques de jov entut.
 Hi ha un pes important de la població d’origen estranger en general i en les
generacions infantils i jov es en particular.
 El niv ell adquisitiu de la població és baix, fet que podria denotar un
percentatge més alt d’unitats familiars en situació de v ulnerabilitat
econòmica.
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Anàlisi de la realitat juvenil i polítiques de joventut per àmbits
1. Educació
1.1 Anàlisi de dades quantitatives
Pel que fa als recursos en educació, el municipi compta amb 2 llars d’infants, 3
centres de primària (1 d’alta complexitat i 1 de màxima complexitat) i 1 centre
de secundària amb ESO, PFI i Batxillerat (de màxima complexitat). L’I nstitut
Montbui compta amb 564 alumnes el curs 2021-2022: 13 de PFI , 94 de batxillerat
i 457 d’ESO.
Els niv ells d’instrucció comarcals són força similars als de Catalunya, però a Santa
Margarida de Montbui hi ha un major nombre de població amb educació
primària o inferior i moltes més persones que només tenen la primera etapa
d’educació secundària. La població amb estudis de la segona etapa
d’educació secundària és més similar en els altres territoris, però el percentatge
d’estudis univ ersitaris es redueix a la meitat en relació a Catalunya i en un 10%
en relació a l’Anoia. Per tant, podem dir que el nivell d’estudis de la població de
Santa Margarida de Montbui és considerablement més baix que en altres
territoris.
Gràfic 1.1

Població de 15 anys i més segons nivell
de formació assolit. (2019)
Per nivells agregats
Catalunya

17,7

Comarca

17,7

Municipi

22,6

27,4

Educació primària o inferior
Pri mera etapa d’educació secundària i similar
Segona etapa d’educació secundària i similar
Educació superior

23,2

33,9

31,8

23,1

44,2

25,3

17,8

15

Analitzant les dades de niv ells d’instrucció, v eiem que és interessant observar la
taxa de graduació en l’ESO del municipi en l’actualitat i en comparació amb la
resta de comarca.
El nombre d’alumnes d’ESO que promocionen al juny i al setembre és inferior a
Santa Margarida de Montbui que a la resta de la comarca. Tot i això, hi ha
gairebé el doble d’alumnes que promocionen amb assignatures pendents. El
9
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percentatge d’alumnes que no promocionen és del 4% pel curs 2020-2021. Per
tant, a Sant Margarida de Montbui hi ha una major proporció d’alumnat que
passa de curs amb assignatures suspeses que a la resta de comarca.
Gràfic 1.2

Alumnes avaluats a l'ESO (curs 2020-2021)
Promocionen amb pendents

13%

Promocionen el setembre

13%
10%

25%

Montbui

68%

Promocionen el juny

No promocionen

Anoia

61%
4%
4%

Pel que fa a l’abandonament escolar prematur, el curs 2020-2021 hi v a hav er 9
alumnes de 3r (amb 16 anys complerts) i 8 alumnes de 4t de l’I nstitut Montbui
que no es v an graduar. Tot i això, es tracta de trajectòries educatives irregulars
ja que la majoria d’alumnes cerquen altres vies d’estudi.
Dels 9 de 3r, 6 v an deixar l’ESO i es v an matricular a un PFI . En relació als 8 alumnes
de 4t, 6 estan fent un PFI i 2 repeteixen. A 4t, a més, durant el curs hi v a haver 5
baixes, 2 es v an graduar i estan estudiant un CFGM, 1 v a marxar del país, 1
estav a a la UEC i l’últim està fent l’I FE a l’I ns Milà i Fontanals d’I gualada.
Generalment és habitual que hi hagi més incidència d’abandonament a 3r ja
que és el curs en què els repetidors i els alumnes que no estan adaptats al medi
escolar i que compleixen els 16 anys, abandonin.
Santa Margarida de Montbui és el 4t municipi de la comarca per total d’alumnes
residents que estudien tan dins com fora del municipi. El 68% d’alumnes residents
estudien al mateix municipi, un % d’alumnat menor que a la Comarca (72,5%) i
a Catalunya (82,9%). Això té a v eure amb l’oferta del municipi, que com hem
mencionat, compta amb 3 escoles de primària i un institut. La resta d’alumnes
es desplacen a estudiar fora del municipi, molts dels estudiants de cicles
formatius v an a I gualada i els estudiants universitaris han de sortir de la comarca
si no fan les especialitats que es cursen a I gualada. És el 7è municipi de la
comarca per alumnes residents que estudien al mateix municipi.
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Gràfic 1.3

Alumnes que viuen i estudien al municipi (curs 2019-2020)
92%
83%
77%

91%
82%
76%

Santa Margarida de Montbui
87%

75%
70%

77%

Anoia
Província de Barcelona

62%65%
49%
41%
28%

0%
Educació infantil
2n cicle

Educació
primària

Educació
secundària
obligatòria

Batxillerat

25%

0%

Cicles formatius Cicles formatius
de grau mitjà de grau superior

En el gràfic 1.3 comparem els alumnes que viuen i estudien al mateix municipi
amb les dades de l’Anoia i la prov íncia de Barcelona. Tot i que el percentatge
d’estudiants residents de primària i secundària del municipi és menor que a la
comarca i la prov íncia, aquest es mou al v oltant del 75%, segurament per la
proximitat a la ciutat d’I gualada. En el cas de batxillerat baixa a un 62%. Pel que
fa als cicles, tots els estudiants del municipi es desplacen a I gualada o altres
poblacions, concretament són 175 estudiants de cicles de grau mitjà i superior.
Per últim, la mitjana total d’alumnat que estudia fora del municipi en diferents
niv ells és del 32% que equiv al a 605 alumnes pel curs 2019-2020. Es tracta d’un
percentatge força elevat però comprensible, tenint en compte que no hi ha
oferta de cicles formatius al municipi.

1.2 Anàlisi de dades qualitatives
Quan analitzem l’enquesta qualitativa a professionals i regidories de
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui durant el 2021, v eiem que les
dificultats dels i les jov es que mencionen són la manca de formació, d’ajuts
econòmics i d’informació sobre estudis post obligatoris. També es mencionen la
desmotiv ació generalitzada i el fracàs escolar. Tot i aquesta situació, es v euen
com a fortaleses l’aposta de l’Ajuntament per inv ertir en formació (Pla Educatiu
d’Entorn, Mont-Jove i treball en xarxa) i un I nstitut potent.
En la pregunta en relació a quins àmbits d’informació caldria potenciar en els i
les jov es, es destaquen:
- L’educació i l’ocupació, seguits de la salut (emocional i riscos del
consum).
- En segon lloc, trobem la sensibilització en racisme, gènere i sexualitat.
- Per últim, oci i lleure, sostenibilitat, i participació i associacionisme.
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Per altra banda, els àmbits d’informació juv enil que més interessen als joves
enquestats són: ocupació i educació, seguits de Mobilitat internacional i
habitatge. En l’enquesta oberta en línia, a banda d’aquests temes també els
interessa: l’habitatge, oci i lleure. Els mitjans pels quals els agrada rebre
informació són instagram, w hatsapp i email.
En la pregunta sobre a qui consultarien sobre temes d’interès juvenil (estudis,
mobilitat, ocupació...) els i les jov es responen sobretot que consultarien a
familiars, professors, buscarien a internet o preguntarien a l’Ajuntament o a
especialistes. Algunes persones diuen que no saben on dirigir-se i d’altres
mencionen Mont-jove, la Kaserna d’I gualada i la Júlia, tècnica de jov entut.
Gràfic 1.4. A quin nivell d’estudis t’agradaria arribar? (Enquesta Institut i oberta)

Si observ em el nivell d’estudis desitjat per part dels jov es enquestats, tant a
l’I nstitut com a l’enquesta oberta, una bona part v ol assolir estudis universitaris.
A l’I nstitut (gràfic esquerre) hi apareixen estudis post obligatoris (cicles de grau
mitjà i superior, batxillerat) de menys niv ell que a l’enquesta oberta, que han
respost jov es més grans i per tant v olen assolir niv ells més elev ats com màsters,
doctorat i cicles de grau superior.
Gràfic 1.5. Quines activitats t’agradaria trobar a l’espai jove? (enquesta institut)

En preguntar sobre les activitats que els agradaria trobar a l’espai jov e, les més
v alorades són tallers de cuina, tornejos de v ideojocs, xerrades de sexualitat i
cursos de fotografia, seguits de tallers de cerca de feina, tornejos de ping-pong
12
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i sala d’estudi assistit. A banda d’aquestes activ itats, també es proposen tornejos
esportius, activitats artístiques i manualitats.

En l’enquesta oberta, les activ itats que més es v aloren són taller de cerca de
feina, de cuina, curs de fotografia, sala d’estudi, xerrades de sexualitat i sobre
perspectiva de gènere i LGTBI Q+.

1.3 Anàlisi de polítiques de joventut en educació
L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui disposa de polítiques orientades
a l’educació, a continuació es fa un recull dels diferents projectes i polítiques
directa o indirectament relacionades amb aquest àmbit:
 Pla Educatiu d’Entorn: Aquest dóna una resposta integrada i comunitària
a les necessitats educativ es dels i les jov es, coordinant i dinamitzant
l’acció educativ a en diferents àmbits de la v ida, amb formacions i
projectes d’interès pels joves.
 PIDCES: El Punt d’I nformació i Dinamització als Centres d’Educació
Secundària és present a l’I nstitut Montbui per oferir als alumnes
informació, assessorament i orientació en temes d’interès juv enil. A més,
es promouen tallers complementaris a la formació acadèmica en horari
lectiu per contribuir al desenv olupament social i personal de l’alumnat.
 Servei de dinamització de joventut a Mont-Jove: La Tècnica de Jov entut
compartida és la persona encarregada d’estar en contacte amb els i les
jov es, dinamitzar activ itats, resoldre dubtes i inquietuds i oferir la
informació i serv eis necessaris sobre temes acadèmics.
 Servei comunitari: Serv eix per v incular l’alumnat amb el seu entorn i
facilitar la implicació amb entitats a l’hora que realitzen una tasca
comunitària, com és l’estudi assistit per estudiants més jov es.
 Beques i ajuts: Es dóna suport a alumnes d’estudis post obligatoris a
sol·licitar les beques del Ministeri i la Generalitat. A més, també s’ofereixen
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beques per material escolar i mobilitat a tots els jov es estudiants del
municipi.
Assessoria d’Orientació acadèmica i Mobilitat internacional de l’Oficina
Jove de l’Anoia: S’ofereix orientació i acompanyament específic als i les
jov es en el procés d’escollir els estudis i sobre mobilitat internacional (per
estudis o formació no formal). També es poden organitzar xerrades per a
les famílies i donar informació sobre beques.
La Consulta Jove: Serv ei de suport i acompanyament emocional per a
tots els jov es de la comarca, on una psicòloga es desplaça al municipi
per donar atenció a les persones que ho requereixin.

1.4 Conclusions i orientacions
A partir de l’anàlisi de les dades esmentades, s’arriba a les conclusions següents:
 Baix niv ell educatiu de la població.
 Trajectòries educatives irregulars amb jov es en situació de fracàs escolar.
 Manca d’oferta post obligatòria al municipi.
 Percentatge important de jov es que han de desplaçar-se a altres
municipis per continuar amb les sev es trajectòries educatives
 Aposta política de l’Ajuntament per la millora constant de les polítiques
educativ es.
En conseqüència, s’ofereixen orientacions per al desenv olupament del Pla Local
de Jov entut:
• Foment de recursos d’acompanyament i atenció directa: informació
juv enil i suport emocional.
• Augment del reforç i l’orientació acadèmica com a suport per finalitzar
els estudis .
• Ajuts socials i difusió d’aquests per a la igualtat d’oportunitats
socioeducatives.
• Formacions, cursos i activ itats participativ es que responguin a les
necessitats juv enils i v etllin per la sev a motivació.
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2. Ocupació
2.1 Anàlisi de dades quantitatives
El perfil de la població ens mostra que la major part de professionals es dediquen
al sector de serv eis. És força similar a la resta de Catalunya, tot i que hi ha un
percentatge més elevat de persones que es dediquen a la construcció. Encara
que a l’Anoia hi ha un gruix important de treballadors de la indústria, aquest no
és el cas de Santa Margarida de Montbui, assemblant-se més al conjunt de
Catalunya.
Gràfic 2.1

Assalariats i autònoms segons ubicació
del compte de cotització. Per sectors (2020)
Catalunya 1%

15%

Anoia 1%
Santa Margarida de…2%

2%

28%
13%

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

82%

4%

67%

10%

75%

La taxa d’atur juvenil el 2021 és gairebé el doble que la corresponent a la
prov íncia de Barcelona. Les dades són molt similars entre els jov es de 16 a 24 i
de 25 a 34. Cal destacar que aquesta taxa es troba al v oltant del 26% en dones
i del 20% en homes de cadascuna de les dues franges d’edat.
Gràfic 2.2
Província de Barcelona
Santa Margarida de Montbui

Taxa d'atur juvenil (Març 2021)
De 25 a 34 anys
De 16 a 24 anys

12%

23%
15%

23%

2.1 Anàlisi de dades qualitatives
A l’enquesta amb professionals i regidories de l’Ajuntament, s’indiquen que les
mancances o dificultats actuals en relació a l’ocupació són les següents:
- Manca de curos professionals especialitzats per millorar la inserció.
- Dificultat socioeconòmica de moltes famílies.
- Elev at atur juv enil.
Per altra banda, s’observ en les següents fortaleses:
- Motivació per al desenvolupament personal i consciència dels i les joves
de que la formació és necessària.
- Autonomia, motiv ació en la recerca de feina i capacitat d'adaptació.
15
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Serv ei d’ocupació municipal juv enil en funcionament que atén a molts
jov es per orientar-los i oferir-los suport i formació per la inserció.

En les dues sessions participatives amb jov es, també s’esmentav a la manca de
feina per a joves i el fet d’hav er-se de desplaçar a altres municipis o fora de la
comarca.
A continuació, podem v eure el grau de coneixement dels serveis de joventut
per part dels jov es enquestats. En el cas dels estudiants de l’I nstitut, al v oltant del
70% coneixen Montjove, però només el 13% coneixen el Serv ei d’Ocupació
municipal. En l’enquesta oberta, resposta per jov es més grans, hi ha un grau de
coneixement superior del Serv ei d’Ocupació, però es troba al 17%. Per tant,
podem dir que tot i que el serv ei funciona activament, cal millorar-ne la difusió
perquè sigui conegut per més jov es. Tot i això, des de Serv eis Socials i el servei de
jov entut es fan derivacions a la Referent d’Ocupació Juvenil.
Gràfic 2.3 Grau de coneixement dels serveis juvenils. (Enquesta institut i oberta)

2.3 Anàlisi de polítiques de joventut en ocupació
Entre els recursos que disposa Santa Margarida de Montbui per a la cerca de
feina, ocupació i emprenedoria, es destaca:
 Referent d’Ocupació Juvenil: Serv ei d’assessorament i acompanyament
indiv idualitzat als i les jov es per a la inserció en el món laboral. Es dóna
suport a la confecció del CV, la carta de presentació, preparar-se per
l’entrev ista de feina, etc. A més, també es pot fer la inscripció a la borsa
de treball de la xarxa Xaloc, on hi ha ofertes de tota la prov íncia de
Barcelona.
 Mont-Activa: Aquest equipament és el servei de promoció econòmica i
ocupació del municipi. S’ubica a la planta baixa del Centre Cív ic Cultural
La Vinícola i compta amb serv eis d’assessorament, borsa de treball i club
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de feina, a més d’oferir activ itats formativ es per la millora de la inserció
laboral.
Joves en Pràctiques: Serv ei d’inscripció i foment de pràctiques laborals
per a jov es emmarcada en el programa Garantia Juv enil de la
Generalitat de Catalunya.

2.4 Conclusions i orientacions
A partir de l’anàlisi de les dades exposades, arribem a les conclusions següents:
 Una part important dels jov es prové de famílies d’origen estranger.
 Hi ha una major proporció de situació de v ulnerabilitat econòmica.
 Els i les jov es tenen poques oportunitats per continuar formant-se al
municipi fora de l’etapa obligatòria i s’han de desplaçar a I gualada o
altres poblacions.
 Hi ha poques oportunitats d’inserció laboral al municipi i la taxa d’atur és
gairebé el doble que a la resta de la prov íncia.
En conseqüència, s’ofereixen les següents orientacions pel PLJ:
 Millora de la difusió i coneixença del servei d’ocupació juvenil.
 Oferta de formacions professionals especialitzades per millorar la inserció.
 Recursos d’acompanyament i atenció directa: mantenir i reforçar
l’orientació laboral.
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3. Participació i cultura
En relació a equipaments municipals, a Santa Margarida de Montbui hi ha un
centre cív ic cultural amb biblioteca i cinema, Mont-Àgora, i un centre cív ic on
es duen a terme cursos i formacions, conegut com la Vinícola, on també es troba
el servei d’ocupació, Mont-activa. Per altra banda hi ha Mont-jove, l’espai de
trobada i activ itats per a jov es, i un centre obert per a infants en situació
d’exclusió. El municipi compta amb div erses instal·lacions esportives, com és el
centre esportiu Mont-aQua, amb pista exterior, pav elló i piscina coberta, l’estadi
de futbol, la piscina d’estiu i el poliesportiu Can Passanals.
Per altra banda, existeixen diverses associacions culturals (gegants, drac i
diables...) i molts clubs esportius (Handbol, hoquei, futbol-sala, futbol, gimnàstica
rítmica...), a més de comissions que col·laboren amb l’Ajuntament en
l’organització d’esdev eniments, com la comissió de Reis, Viu la Festa i la comissió
que organitza el passatge del terror per Tots Sants. També hi ha les associacions
de famílies dels centres educatius, associacions de veïns dels nuclis i barris, entre
d’altres.
D’entre les associacions del municipi, destaquem les que treballen amb infants i
jov es, com són el casal Inama, educació i inclusió per infants i jov es, el Grup
d’Esplai Montbui (GEM) i La Margarideta al nucli antic, i el Tineret, comissió de
jov es de creació recent.

3.1 Anàlisi de dades qualitatives
A l’enquesta de l’I nstitut, el 70% de joves reconeixen que no participa ni pertany
a cap entitat. Tot i això, el 25% participen en associacions esportives i en menor
percentatge, en associacions juv enils a l’esplai o casal. En preguntar sobre les
entitats de les quals formen part, els i les jov es responen: UD San Mauro, FutbolSala Montbui, Handbol, Casal I nama, Grup Esplai Montbui, entre altres entitats,
sobretot esportives, d’altres municipis.
Gràfic 3.1 Participació en entitats. (Enquesta oberta)

En l’enquesta oberta, les entitats de les quals formen part els i les jov es són:
Futbol, centre islàmic, Dracs i diables, GEM, la Margarideta, Hoquei Club
Montbui, Mou-te (Escola Pia), Trenca l’ou, Viu la festa.
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La majoria de jov es de l’I nstitut tenen com a lloc de trobada el carrer o alguna
plaça. D’altres es troben a casa d’amics, a altres llocs del municipi o fora del
municipi com I gualada. Algunes persones esmenten que no surten o no queden
amb amics. Pel que fa als jov es que han respost l’enquesta oberta, es troben
amb amistats fora del municipi com I gualada o a casa d’algú abans que a
l’espai públic.
Per altra banda, el 80 % d’enquestats no anav en a Mont-jove quan estava
obert, la resta sí que hi assistia en diferents graus d’assistència. Aquests sobretot
hi anav en per jugar a ping-pong o jocs de taula, fer ús dels ordinadors i participar
a les activ itats que s’hi oferien. La majoria d’enquestats creu que l’espai jove ha
de ser un punt d’informació, de trobada i ha d’acollir activitats lúdiques i
formatives.
En l’enquesta qualitativa a professionals i regidories de l’Ajuntament es
mencionen les següents dificultats en relació a la participació i el lleure juv enil:
- Pocs recursos i serveis de lleure (activitats de diferents àmbits)
- Manca d'espai de trobada i serv ei de referència que es mantingui en el
temps
- Falta de fer arribar la informació i activ itats tot l'any
- Poc associacionisme formalitzat
- Risc de caure en consum de drogues, alcohol i addicció a les pantalles
Per altra banda, s’observ en les següents fortaleses:
- Jov es oberts i participatius, bona resposta a activ itats
- Demanda d'activ itats i ganes de ser escoltats, mostren inquietuds
- Associacionisme i xarxa de recursos, organització a niv ell comunitari
- Vinculació i pertinença al municipi, implicació en activ itats socioculturals
i esportives
Gràfic 3.2. Creus que l’Ajuntament ofereix suficient oferta d’activitats per joves?

-> Regidories i professionals

Enquesta Institut

Enquesta oberta
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En els gràfics anteriors es v euen les respostes dels professionals i regidories, dels
estudiants de l’institut i dels i les jov es que han contestat l’enquesta oberta. La
gran part opina que s’ofereixen poques activitats per a jov es, sent el grup més
crític el que ha contestat l’enquesta oberta. Un 34% dels quals creu que no
s’ofereixen gens d’activ itats i en el cas dels estudiants de l’institut tenen la
mateixa opinió un 12%.
Els professionals i regidors de l’Ajuntament opinen que cal ampliar l’oferta més
enllà del lleure a l’estiu i la setmana de la joventut, ja que no ha estat prioritat
en altres mandats. Hi ha una manca d’activ itats lúdiques culturals i de reflexió
enfocades al jov ent, i cal oferir activitats motivadores i innovadores que donin
resposta als interessos dels i les jov es. També comenten que cal seguir millorant i
reforçar l’equip tècnic de jov entut amb una persona tècnica, un/a
dinamitzador/a d’espai i carrer i la referent d’ocupació juvenil.
En preguntar sobre activitats en el seu temps lliure, la majoria de jov es es troben
amb amics sense cap activ itat planificada i una gran part fa esport en equip o
a la natura. Hi ha menys jov es que prefereixen sortir de nit i per últim, activ itats
culturals. Altres mencionen que prefereixen quedar-se a casa amb els seus
hobbies (sobretot jugar a v ideojocs i dibuixar).
Pel que fa a la pregunta sobre quines activitats per a joves voldrien que
organitzés l’Ajuntament al municipi es fan les següents propostes des de l’Institut:
Esport i tornejos, concerts i festes (disco), Sortides i excursions (parc d’atraccions,
hípica), xerrades i tallers (cuina, art, sexualitat, com trobar feina), activ itats per
conèixer gent, torneigs de v ideojocs, etc. En l’enquesta oberta es fan les
propostes següents: activ itats culturals (cine, teatre, monòlegs, xerrades),
activ itats lúdiques (jocs de pistes, tornejos esportius, escape room), excursions a
la natura i sortides, concerts i festes populars (sopars, correbars).

3.2 Anàlisi de polítiques de joventut en participació i cultura
Entre els recursos que disposa Santa Margarida de Montbui en relació a la
participació i la cultura, a banda dels equipaments ja mencionats, destaquen
els següents:
 Servei de dinamització de joventut: La Tècnica de Jov entut compartida
és la persona encarregada d’estar en contacte amb els i les jov es per
donar resposta a les sev es inquietuds i necessitats, a més d’oferir espais
participatius i suport per organitzar activ itats, tant a Mont-Jove com a
l’espai públic.
 Comissió jove: S’acompanya i es promou la participació de joves perquè
tingui un paper actiu que generi canv is en l’entorn i la implicació en la
v ida sociocultural del municipi. Es dóna suport a propostes dels col·lectius
jov es, el Tineret al nucli urbà i La Margarideta al nucli antic.
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Activitats socioculturals: Al llarg de l’any s’organitzen activ itats
socioculturals d’interès pels joves com teatre, cinema, monòlegs, a més a
més de la Festa Major i la celebració d’altres esdeveniments culturals.
Setmana de la Joventut: La setmana de la Jov entut, que s’organitza al
juliol, és l’esdev eniment de referència per als i les jov es, on es duen a
terme activ itats lúdiques i sortides.
Consell d’Infants i adolescents: Durant el 2021, s’ha creat un espai de
participació infantil i juv enil que dona v eu a les demandes del col·lectiu
dels 10 als 14 anys.
Suport a entitats i esdeveniments: Des de l’Ajuntament es dona suport a
les entitats per organitzar actes i esdev eniments culturals al llarg de tot
l’any.

3.3 Conclusions i orientacions
A partir de l’anàlisi de les dades exposades, arribem a les conclusions següents:
 Tot i que hi ha força entitats, la participació juv enil en aquestes és baixa.
 Hi ha una manca de recursos, activitats i serveis de lleure més enllà de la
Setmana de la Jov entut.
 Falta un espai de trobada i servei de referència que es mantingui i sigui
sostenible en el temps.
 Quan s’organitzen activ itats, hi ha bona resposta i participació per part
del jov ent, que mostra les sev es inquietuds.
En conseqüència, s’ofereixen les següents orientacions pel PLJ:
 Millora de l’oferta de serveis i recursos d’oci i lleure durant tot l’any
(activ itats lúdiques i formativ es d’interès i motiv adores) i millora de la
difusió d’aquests.
 Mont-jove com a espai propi de referència i informació dels i les joves on
es tingui en compte la sev a v eu.
 Bona coordinació entre serv eis i entitats per unificar mirades i treballar
conjuntament.
 Foment de la comunicació Ajuntament – jov es i creació d’espais de
participació, decisió i cohesió per als i les jov es.
 Promoció de la participació de jov es en el teixit associatiu i
acompanyament en la gestió d’entitats.
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Anàlisi de les sessions participatives
S’han realitzat dues sessions participatives, la primera a Mont-Jove el 9 de juny
2021. En aquesta hi v an assistir 8 jov es (6 noies i 2 nois) entre 15 i 22 anys. El 15 de
juliol es v a fer al nucli antic i hi v an assistir 6 jov es (4 nois i 2 noies) entre 17 i 25
anys. En els dos casos, la major part del grup era part de les comissions joves de
cada nucli.

Anàlisi de sessions participatives
Dificultats dels i les joves
Nucli Urbà

Nucli Antic

Falta de feina
Falta de treball en grup des de les escoles.
Falta de cohesió entre nuclis.
Necessitat de cohesió entre els propis joves
Poques coses per fer, estar al carrer, baralles i coses indegudes
Desmotivació dels grups: passen de tot, poc a fer, no busquen participar
Manca d’espais d’oci al municipi: jocs recreatius, bolera (has d’anar a fora
per a tot)
Falta de comunicació entre joves, falten activitats per conèixer-se
Poca informació dels recursos per a joves - centres d’extraescolars, clubs
esportius, institut
Cal donar a conèixer més aquests recursos
Desconnexió entre joves del nucli urbà i nucli antic
Comunicació amb l’Ajuntament: no n’hi ha hagut
Situació de pandèmia impedeix estar actius i fer activitats
Margarideta: falta de coneixement sobre organització d’actes

Fortaleses dels i les joves
Nucli Urbà

S’ha creat una comissió de joves
Moltes vegades es defensen entre ells quan tenen conflictes
S’animen a participar als cursos que es proposen
Proximitat i confiança entre la gent del poble
Hi ha un gran nombre de joves amb ganes i idees xules
Facilitat de fer amics (poble molt sociable)

Nucli Antic

Joves organitzats: la Margarideta, Grup Esplai Montbui, Dracs i diables...
Espai pels joves (tancat per covid)
Margarideta: idees per organitzar activitats (cine-fòrum, activitats
diverses...)
Conscients de la realitat diferent del barri i del poble

Propostes de millora
Nucli Urbà

Crear un grup gran de diverses edats on es sentin motivats a participar i on
vegin que la seva opinió compta
Millorar la comunicació entre joves i institució municipal
Donar oportunitats de feina a joves sense experiència
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Nucli Antic

Comissió jove
Fer dinàmiques als instituts i escoles per aprendre a treballar en grup
Connectar-se més amb la comissió de Festa Major, Associació de Veïns i
Ateneu per saber com organitzen actes (demanar ús de l’espai públic, etc.)
Aprofitar recursos de l’Ajuntament
Setmana de la Joventut – fer alguna activitat conjunta
Un cop s’activi la Margarideta, es poden constituir com a entitat si funciona

Els i les jov es participants són conscients de la necessitat de millorar la cohesió
entre joves per ev itar riscos i conflictes, no només entre els dos nuclis, sinó dins
de cadascun. Tot i que hi ha recursos existents, creuen que cal donar-los a
conèixer més i difondre millor la informació perquè arribi a tothom.
Per altra banda, v aloren com a positiu el fet que existeixin les comissions de joves
i altres entitats on participen els jov es com a eines de cohesió. També es v alora
la bona resposta i participació de jov es quan s’organitzen activitats.
En definitiv a, proposen millorar la comunicació entre joves i Ajuntament,
mantenir les comissions de jov es, connectar-se amb altres entitats i organitzar
activ itats conjuntes per donar-se a conèixer i així atreure més jov es.
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Conclusions
La raó de ser de la fase de diagnosi de qualsev ol Pla Local de Joventut és donar
orientacions perquè el disseny de les polítiques de jov entut del municipi s’ajusti
millor a la realitat i respongui a les necessitats detectades. Per fer això cal posar
en relació les necessitats o problemàtiques exposades, amb els instruments de
polítiques existents o potencials, i finalment extreure’n conclusions.
Són precisament aquestes conclusions les que permeten confirmar si és
conv enient mantenir o reforçar les actuacions que s’han dut a terme fins ara,
així com assenyalar les nov es oportunitats d’acció, esdev enint així la Diagnosi
una eina fiable per a la planificació de les polítiques locals de jov entut.

Orientacions
A continuació recollim les conclusions i orientacions que donen resposta a les
necessitats detectades en cadascun dels aspectes focalitzats analitzats al llarg
d’aquest document.
1. Educació
En relació a l’àmbit d’educació de la població jov e de Santa Margarida de
Montbui, s’arriba a les conclusions següents:
 Baix niv ell educatiu de la població.
 Trajectòries educatives irregulars amb jov es en situació de fracàs escolar.
 Manca d’oferta post obligatòria al municipi.
 Percentatge important de jov es que han de desplaçar-se a altres
municipis per continuar amb les sev es trajectòries educatives
 Aposta política de l’Ajuntament per la millora constant de les polítiques
educativ es.
En conseqüència, s’ofereixen orientacions per al desenv olupament del Pla Local
de Jov entut:
• Foment de recursos d’acompanyament i atenció directa: informació
juv enil i suport emocional.
• Augment del reforç i l’orientació acadèmica com a suport per finalitzar
els estudis .
• Ajuts socials i difusió d’aquests per a la igualtat d’oportunitats
socioeducatives.
• Formacions, cursos i activ itats participativ es que responguin a les
necessitats juv enils i v etllin per la sev a motivació.
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2. Ocupació
Pel que fa a l’ocupació, ens trobem amb una taxa d’atur juv enil molt elev ada i
un desconeixement per part de la població jove dels recursos i serveis en aquest
àmbit:






Una part important dels jov es prové de famílies d’origen estranger.
Hi ha una major proporció de situació de v ulnerabilitat econòmica.
Els i les jov es tenen poques oportunitats per continuar formant-se al
municipi fora de l’etapa obligatòria i s’han de desplaçar a I gualada o
altres poblacions.
Hi ha poques oportunitats d’inserció laboral al municipi i la taxa d’atur és
gairebé el doble que a la resta de la prov íncia.

En conseqüència, s’ofereixen les següents orientacions pel PLJ:
 Millora de la difusió i coneixença del servei d’ocupació juvenil.
 Oferta de formacions professionals especialitzades per millorar la inserció.
 Foment dels recursos d’acompanyament i atenció directa: mantenir i
reforçar l’orientació laboral.
3. Participació i cultura
A partir de l’anàlisi dels recursos existents i de la percepció dels joves,
professionals i regidories de l’Ajuntament, arribem a les conclusions següents:
 Tot i que hi ha força entitats, la participació juv enil en aquestes és baixa.
 Hi ha una manca de recursos, activitats i serveis de lleure més enllà de la
Setmana de la Jov entut.
 Falta un espai de trobada i servei de referència que es mantingui i sigui
sostenible en el temps.
 Quan s’organitzen activ itats, hi ha bona resposta i participació per part
del jov ent, que mostra les sev es inquietuds.
En conseqüència, s’ofereixen les següents orientacions pel PLJ:
 Millora de l’oferta de serveis i recursos d’oci i lleure durant tot l’any
(activ itats lúdiques i formativ es d’interès i motiv adores) i millora de la
difusió d’aquests.
 Mont-jove com a espai propi de referència i informació dels i les joves on
es tingui en compte la sev a v eu.
 Bona coordinació entre serv eis i entitats per unificar mirades i treballar
conjuntament.
 Foment de la comunicació Ajuntament – jov es i creació d’espais de
participació, decisió i cohesió per als i les jov es.
 Promoció de la participació de jov es en el teixit associatiu, suport i
acompanyament en la gestió d’entitats.
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