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PRESENTACIÓ DE L’ALCALDE
La joventut és una etapa de la vida transcendental en el desenvolupament de les persones, un moment
en el qual es prenen decisions rellevants de futur. És un període d’emancipació, un moment de
construcció d’identitat, de creació de pensament i d’opinions pròpies.
És també una fase en la qual les transformacions que es produeixen en la nostra societat afecten de
manera decisiva en el col·lectiu de joves i repercuteixen directament en les seves condicions de vida i
aspiracions. Tots els canvis socioeconòmics viscuts als darrers anys han fet aflorar noves necessitats i
problemàtiques, ben diferenciades de les de temps enrere. Com a municipi sensible amb els temes de
Joventut, hem de disposar de les eines necessàries, les més eficients i eficaces, que ens permetin
reaccionar de manera àgil i decidida davant d’aquests nous escenaris.
Cal, doncs, detectar quines són les noves esperances, projectes i opinions de la nostra joventut. Però
també quines són les seves incerteses, necessitats i inquietuds, bo i buscant la manera de donar-hi
resposta mitjançant estratègies i metodologies que permetin acompanyar-los en aquest procés
d’autoconstrucció personal i alhora col·lectiva. El jovent és impuls i motor de canvi i ha d’esdevenir
protagonista del futur més immediat, però també és present i es mostra actiu quan vol expressar-se i
pretén assolir les seves fites.
Totes aquestes consideracions fan que les polítiques sobre Joventut esdevinguin una prioritat per a
l’Ajuntament. D’aquí sorgeix aquest nou Pla Local de Joventut que defineix les línies estratègiques a
seguir en aquesta matèria durant els pròxims quatre anys. Aquest document és una nova eina de la qual
es dota Torelló, una eina sorgida de la participació i que vol donar una resposta col·lectiva a les noves
necessitats a les quals he fet referència anteriorment.
El nou Pla Local de Joventut és fruit d’un treball col·lectiu i transversal que ha comptat amb la implicació
de diferents agents, tècnics i joves, a títol individual o formant part d’una entitat o un col·lectiu
organitzat. És el resultat, doncs, d’un esforç coordinat, liderat, això sí, per la Regidoria de Joventut.
La implicació per part de tots aquests actors en la seva redacció fa que estiguem davant d’un document
cabdal en l’elaboració de polítiques de joventut en l’àmbit local. Cal que durant el seu desplegament
continuï comptant amb totes aquelles associacions i organismes compromesos amb la joventut i amb les
diverses àrees de l’Ajuntament. Es tracta d’un pla estratègic de Torelló i per Torelló.
Estem molt satisfets amb la feina feta fins ara, que queda ben palesa en el text que presentem. Animem
a continuar-la, amb la mateixa convicció, afany i il·lusió, ja que es tracta d’una proposta ambiciosa que
permetrà donar resposta a bona part de les inquietuds del jovent de Torelló.
Santi Vivet i Soler
L’alcalde de Torelló
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PRESENTACIÓ DEL REGIDOR
Ja fa anys que des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torelló es treballa per donar
resposta a les diverses necessitats de les persones joves del nostre poble. Podem afirmar,
sense risc d’equivocar-nos, que hem estat pioners en l’aplicació i foment de polítiques en
matèria de joventut dins del context osonenc. En aquest sentit, s’ha de destacar que el 1991
es creava un primer punt d’informació juvenil, el “Punt d’informació juvenil la Carrera”; anys més
tard, entre el 2009 i 2011, es desenvolupava un primer pla de treball, i dins del període
comprés entre el 2012 i el 2016 es disposava d’un segon Pla Local de Joventut, ambiciós i
compromès amb el desenvolupament personal de les persones joves com a membres d’una
comunitat.
El Pla Local de Joventut 2017-2021 serà l’eina que marcarà el camí a seguir i les principals
línies de futur. Unes línies que s’han pogut marcar gràcies a un intens treball de participació
estructurat a partir de taules de debat on els joves, l’equip tècnic i diferents membres que
formen part del teixit socioeducatiu de Torelló van plantejar les principals problemàtiques que
detectaven i com donar-hi resposta.
El resultat d’aquest esforç queda reflectit en aquest document que estructura un treball a partir
de cinc grans eixos que engloben els diferents aspectes que influeixen en la vida i el progrés
dels nostres joves. Són uns eixos que fan referència a la salut, el treball, la igualtat,
l’educació, la participació i les formes com s’estructura l’oci.
A partir d’aquestes grans línies ideològiques es concreten accions, propostes, actuacions, que
han de conduir i ajudar la joventut torellonenca en el seu procés d’emancipació i de creixement
personal. Han de fomentar la seva participació i implicació en les estratègies i polítiques que els
afecten directament. La creació de taules de debat que tractin temàtiques que els són d’interès
i on puguin expressar-se serà una eina important que es preveu en aquest nou pla que
s’engega i que s’inscriu dins aquesta manera participativa d’actuar.
Aquest nou document també analitza les actuacions que s’han realitzat fins ara i detecta
aquelles que han tingut un èxit notable; per tant, les manté i les fomenta, en crea de noves
tenint en compte, com deia, aquest procés de participació previ i també es reformulen aquelles
actuacions que no havien assolit els objectius marcats.
Ens trobem davant d’un projecte que ve marcat per uns principis rectors molt clars i ben definits
que busquen la qualitat, la participació, la transformació i una manera integral d’expressarse que impliqui a tothom des del Torelló Jove fins a totes aquelles persones que se sentin
compromeses amb la nostra joventut.
Animo, doncs, al treball conjunt i a fer possible tot allò que aquí presentem. Amb l’esforç de
tothom de ben segur que assolirem les fites que ens proposem.
Jordi Rosell i Plajats
El regidor de Joventut i Infància
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PRESENTACIÓ
Aquest document correspon al nou pla local de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Torelló, anys 2017-2021.
Abans, però, de presentar-vos el nou pla, aprofitem per fer una introducció sobre el que és un
Pla Local de Joventut –PLJ- i com s’estructura que de ben segur ens facilitarà la seva entesa.
Què és un pla local de joventut?
La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi pren forma amb el Pla
Local de Joventut. Aquesta planificació es l’estratègia de definició de les polítiques que permet
pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos
disponibles. Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i gestió de les
polítiques de joventut.
“Planificar significa pensar abans d’actuar, pensar amb mètode, de manera sistemàtica. La
planificació és una eina per pensar i crear futur.” (Matus, C.)
En definitiva, els plans locals de joventut són la metodologia que permet respondre millor a les
necessitats dels i les joves de cada territori, transformar una determinada situació ja que ajuden
a:
Conèixer allò sobre el qual es vol intervenir: quin és el punt de partida? Quines són les causes?
Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar canvis?
Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis s’espera
assolir? Amb qui i com es vol intervenir?
Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions que ens adrecin de
manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis que s’hagin
proposat.
La planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el reajustament
constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. La planificació és un procés
dinàmic i podem diferenciar-hi les següents fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació.
La planificació és una estratègia i cal implicar en la mesura del possible tots els agents que
intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases de la planificació.
Com a eina de treball, la planificació ha de respondre a les circumstàncies pròpies de cada
realitat per poder intervenir-hi i generar canvis positius i consistents. En aquest sentit, cada
municipi ha de poder adaptar els procediments metodològics propis de cada etapa del pla a les
prioritats polítiques, a les possibilitats tècniques i de recursos existents.
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Elaboració del pla
Per redactar aquest document corresponent al nou Pla Local de Joventut de Torelló, ho hem
fet tenint present: la diagnosi, l’elaboració i l’execució.
La diagnosi ha estat l’estudi acurat de quina és la situació del moment dels i les joves del
municipi i poder conèixer quines són les seves demandes i necessitats. Aquesta fase ens
permet conèixer la realitat juvenil del municipi i les accions que es duen a terme des de
l’ajuntament, però també d’altres administracions que tenen efectes directes sobre la vida de
les persones joves de Torelló.
L’elaboració és un procés dinàmic, en el qual ens plantegem les estratègies i quines actuacions
volem desenvolupar en els propers anys. Accions que puguin respondre de manera coherent a
les necessitats detectades a la diagnosi. És per això que en aquesta fase han estat molt
importants els processos participatius que ens han permès escoltar, conèixer i poder
incorporar-hi l’anàlisi i les propostes dels agents implicats.
A més, s’han avaluat les accions de l’anterior PLJ 2012-2016 i les diagnosis d’altres plans
municipals de l’Ajuntament de Torelló.
Es tracta, doncs, d’una declaració d’intencions i un manifest de la feina que volem portar a
terme del 2017 al 2021. És el nostre full de ruta que té present el marc teòric i normatiu de:
-

La Llei 33/210 de Polítiques de Joventut de Catalunya
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat)
PATJ 2016 i el PIECJ Osona
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EL CONTEXT
Torelló. Situació geogràfica

Torelló és un dels municipis que, juntament amb Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló,
formen la Vall del Ges i és el més gran dels tres. Està situat a la confluència dels rius Ges i Ter
i té una superfície de 13,48 Km2. El nucli de Torelló s’assentava a la vora del Ges, però amb el
creixement de la vila ha passat a ocupar banda i banda del riu i s’ha estès cap al nord fins i tot
al costat del Ter, mitjançant la construcció d’un polígon industrial.
La Vall del Ges està situada al nord de la comarca d’Osona.
Població
El municipi de Torelló té 13.877 habitants i va créixer de forma important a la dècada del 2000
al 2010, passant de 12.000 a prop de 14.000 habitants, bàsicament a causa de la immigració.

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants
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El 89,3 % és de nacionalitat espanyola i el 10,7 %, de nacionalitat estrangera. La procedència
de les nacionalitats per països són Marroc, Ghana, Romania, Xina i Colòmbia.
Des d’una perspectiva demogràfica, Torelló és una població amb una tendència moderada a
l’envelliment, ja que hi ha un predomini de les franges d’edat adulta tal com s’observa en la
piràmide del 2016.
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Economia
El turisme ha tingut cert desenvolupament sobretot a partir de l’any 2000, amb algunes
iniciatives que promouen el coneixement del patrimoni natural, històric i industrial de la Vall del
Riu Ges i del Ter.
L'economia del terme manté encara certa activitat agrària amb conreus, sobretot de cereals i
farratge. La ramaderia d’autoconsum va desapareixent i són les grans explotacions ramaderes
les que es dediquen sobretot a la producció i reproducció de bestiar porcí i boví.
La indústria és la base del desenvolupament econòmic de la vila de Torelló, i se centra
principalment en el sector del metall. Dominen els tallers, les petites i mitjanes empreses
ubicades en les zones industrials dels polígons Mas Les Vinyes, la Campaneria, al carrer Ter i
Matabosch i a l’avinguda del Castell.
Mobilitat/Comunicacions
Torelló és un municipi ben comunicat. Les comunicacions van millorar-se mitjançant la
realització de l'autovia C-17, que uneix Barcelona i Ripoll i la C-37, que uneix Vic amb Olot. Hi
ha estació de tren de la línia Barcelona - Puigcerdà (L3) de via única i línia de busos Vic- Sant
Pere de Torelló, connexió urbana Torelló.
Serveis i equipaments
-

-

-

En l’àmbit de l’educació, Torelló té tres CEIP, dos escoles, concertadesdos instituts,
una escola d’adults i PFI, una escola de música i una escola d’arts plàstiques.
En l’àmbit de la salut, té un centre d'assistència primària (CAP), el servei d’informació i
prevenció de drogues de la Regidoria de Joventut i centres mèdics privats.
En l’àmbit de la cultura, oci i participació, disposa de serveis i equipaments que faciliten
la vida al municipi i la millora qualitativa dels seus habitants amb una gran oferta
cultural, esportiva i un potent teixit associatiu.
o En l’àmbit cultural: dos biblioteques (Dos Rius i la del barri de Montserrat), el
teatre Cirvianum, un hotel d’entitats, cinema El Casal, el Museu de la Torneria i
el de l’Adet, l’Arxiu Municipal, grups de teatre, etc.
o En l’àmbit esportiu: pavelló poliesportiu, camps de futbol, piscines, pista
d’skate, Club de Tennis, gimnasos i centres esportius privats.
o Nombroses entitats i organitzacions que formen el teixit associatiu i cal
destacar l’agrupament Escolta, com a entitat d’educació en el lleure amb un
nombre important d’infants i joves de 6 a 18 anys i més de 25 caps.
En l’àmbit de treball: l’Oficina de Promoció Econòmica (borsa de treball, emprenedoria,
formació laboral), Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura, el servei d’informació del
Torelló Jove (Garantia Juvenil, recull ofertes de treball, orientació escola-treball)
Espais TIC amb servei de connexió i autoconsulta: Biblioteques i Torelló Jove.
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CONCEPTE JOVENTUT

Per trobar una definició que sigui útil a l’hora d’enfocar les polítiques de joventut interessa optar
per una conceptualització àmplia que reculli totes aquelles problemàtiques i oportunitats
relacionades amb la gent jove que han d’afrontar les polítiques públiques.
Tot i així, cal definir, delimitar què és i què no és la joventut, per saber a qui es dirigeixen
aquestes polítiques:
La joventut és un període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns canvis biològics i
psicològics, així com d’actituds i rols socials.
Si hi ha una característica clau en aquest període del cicle vital és que es produeix un seguit de
transicions –educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes– que fan que l’individu
passi, no sempre d’una forma lineal, d’una situació de dependència respecte de la seva família
d’origen, que caracteritza la infantesa, a un estatus autònom com a ciutadà i subjecte social.
Aquest no és un pas que la persona jove duu a terme de forma passiva, sinó que el construeix.
La joventut és un moment de construcció dels projectes de vida. És un moment, per tant,
d’oportunitats i presa de decisions.
En aquesta construcció també destaca el procés d’adquisició i d’exercici de la ciutadania i rols
ciutadans; adquisició d’implicació comunitària i competències cíviques que fan que l’individu no
sols sigui protagonista del seu projecte de vida, sinó també de la societat on viu.
En aquest sentit i des d’una perspectiva generacional*, la joventut també es pot definir com un
col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social. Les transformacions que
tinguin lloc en la joventut d’avui tenen un efecte sobre el seu present, però sobretot tindran
també un efecte cabdal sobre la configuració de la societat del futur.
La joventut és també un moment de construcció de les identitats personals i col·lectives. Els
diferents processos en què viu la joventut i la caracteritzen fan que les persones joves optin per
una manera determinada de posicionar-se en el món, una determinada manera de “ser jove”,
d’entendre el món, que cal tenir en compte en la definició i el desenvolupament de les
polítiques públiques.

1

PNJC 2020, pàg. 28
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LA FUNCIONALITAT DE LA DIAGNOSI
La diagnosi ens permet conèixer la situació de partida dels joves i les polítiques que els afecten
amb l’objectiu de planificar, de manera fonamentada, les polítiques de joventut que es duran a
terme durant la vigència del nou pla local de joventut.
Per a la seva elaboració, hem tingut en compte les orientacions i pautes de com construir la
diagnosi, tot intentant respectar al màxim tres moments: el plantejament, que ens ha servit per
posar les bases de l’anàlisi posterior, identificar els àmbits que hem seleccionat com a
prioritaris i elaborar preguntes que poguessin respondre a la diagnosi. L’anàlisi, on hem intentat
diferenciar la realitat juvenil (ARJ) per descriure quina és la realitat social dels joves i identificar
les seves necessitats i demandes, i l’anàlisi de les polítiques de joventut (APJ) per identificar
les polítiques que des del municipi s’estan portant a terme i analitzar-ne el funcionament per tal
d’extreure’n les conclusions i les orientacions pel disseny.
L’anàlisi de la realitat juvenil ens ha facilitat ser més coneixedors de les situacions que afecten
la gent jove i reafirmar aquelles que més els preocupen. Els aspectes en què ens hem centrat i
prioritzat per fer l’anàlisi és perquè s’han considerat els més importants i pensats com una
oportunitat més, per dotar-la de sentit i intencionalitat: priorització.
En la fotografia inicial del municipi es descriu la realitat jove de Torelló en xifres: el nivell
d’instrucció de la població en general, el nombre de joves que allarguen l’etapa de la
secundària obligatòria cap a estudis postobligatoris, la situació del mercat laboral, l’habitatge i
l’emancipació, la participació i la salut. S’ha volgut fer una aproximació quantitativa dels joves
de Torelló amb dades objectives i subjectives d’àmbit local, comarcal i autonòmic, ja sigui
perquè no se’n disposaven d’específiques del municipi o perquè s’ha considerat interessant per
conèixer la situació general de la població jove d’Osona i Catalunya on hi ha incloses dades de
2
Torelló. Aquestes informacions i dades s’han tret de l’Idescat , l’Observatori Català de la
3
4
Joventut , l’Observatori socioeconòmic d’Osona . Algunes dades comparen sistemàticament la
situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, s’analitzen les
diferències dins del grup de joves.

LA REALITAT JOVE (DADES DE POBLACIÓ PER EDATS I GENERE)
Les dades dels joves de Torelló dels 15 als 29 anys agrupades per franges d’edat i per sexe
són:
-

De 15 a 19 anys: 304 noies i 319 nois
De 20 a 24 anys: 332 noies i 323 nois
De 25 a 29 anys: 378 noies i 396 nois

El volum total doncs de joves de 15 a 29 anys és de 2.052 joves. D’aquests, 1.314 són noies i
1.038, nois.

2

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya

3

L’Observatori Català de la Joventut per monitoritzar l’evolució de la situació de la joventut en períodes de canvi com
l’actual, va crear el Sistema d’Indicadors sobre la joventut a Catalunya (SIjove)

4

L’Observatori socioeconòmic d’osona és l’eina de monitorització de la realitat comarcal dins el marc de Creacció,
Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement.
Pla local de joventut Torelló 2017-2021

LA DIAGNOSI

14

Joves de 15 a 29 anys, Any 2015
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Font: IDESCAT. Gruix Població segons edat. Padró municipal d’habitants 2016

En la gràfica anterior podem veure que la diferència entre nois i noies és mínima. El
percentatge de joves és de 16,60%. El 16,91% són homes i el 16,31% són dones.
La població de referència són les persones joves de 15 a 29 anys, col·lectiu destinatari de les
polítiques de joventut a Catalunya els darrers anys –tal com queda establert al Pla Nacional de
Joventut de Catalunya. No obstant això, s’ha sigut flexible respecte aquesta franja per dos
motius: en primer lloc, en alguns casos no es tracta d’una franja adequada per a l’anàlisi d’una
temàtica concreta i, per tant, s’ha modificat l’interval per donar sentit a l’indicador. En altres
casos, la font estadística escollida no proporciona informació per aquesta franja d’edat: abans
d’optar per una base de dades clarament menys fiable, s’ha decidit modificar la població de
referència inicial per tal de tenir una informació més rigorosa. També s’ha emmarcat la població
jove del municipi amb la població jove en l’àmbit comarcal i a Catalunya.
Educació
L’educació té una rellevància clau en la vida de les persones joves i en les seves expectatives.
Hi ha una relació molt estreta entre la formació, l’accés al món laboral i les condicions materials
de vida i el benestar.
Una de les qüestions clau en aquest àmbit és la sortida de l’etapa formativa de forma
prematura, cosa que dificulta l’accés al mercat laboral amb recursos educatius i oportunitats. La
proporció de joves que decideixen seguir estudiant finalitzada la secundària obligatòria és cada
cop més gran i en el curs 2013-2014 es va situar en un 85,5%. Aquestes dades ens demostren
que els joves avaluats i graduats ha anat creixent per seguir amb estudis postobligatoris:
batxillerat o cicles formatius de grau mitjà.
La taxa d’alumnes matriculats a ensenyaments professionals dels que trien estudiar batxillerat
és per sobre del 50%. Dues diferències importants que remarca l’Observatori Català de la
Joventut són que, en l’àmbit territorial, els estudis professionals tenen més pes en zones més
rurals i el pes del sector públic a l’ensenyament secundari en general i, en concret, per
l’alumnat estranger.
Educació al municipi de Torelló
Torelló té dues llars d’infants municipals, cinc centres escolars de primària, tres de públics i dos
de concertats. D’aquests cinc centres, tres a més de primària també fan secundària (els dos
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i un institut públic per fer secundària, batxillerat i formació

L’institut-escola Marta Mata inicià el curs 2016-2017 amb 1r d’ESO i l’institut Cirvianum que, a
més de l’ESO, s’hi pot cursar batxillerat (modalitats: Humanitats i Ciències Socials i Ciències i
Tecnologia) i els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de Sistemes Microinformàtics i
Xarxes). Un centre de formació d’adults que ofereix Programes de Formació i Inserció (PFI):
Auxiliar en vendes, Oficina i atenció al públic i Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de
mobles.
Nombre d’alumnes de secundària inscrits durant el curs 2016-2017
Escola

Marta

Vall del

Roca-

Sagrats

Cirvia-

Total X

Curs

Mata

Ges

pre-

Cors

num

curs

ESO 1r

55

vera
24

49

73

146

24
27
26

45
47
25

105
81
91
64
61
103

174
155
142
64
61
103

39

39

617

2471

ESO 2n
ESO 3r
ESO 4t
BTX 1r
BTX 2n
CF GM
CF GS
Centres

447

185

313

375

Font: Dades d’escolarització. Departament d’Ensenyament i Regidoria d’Educació.

Aquest curs 2016-2017, del total d’alumnes inscrits als centres de Torelló, tenim 617 alumnes
d’ESO (dels 12 als 16 anys) i 290 joves de 16 anys en endavant que cursen ensenyaments
postobligatoris: 125 de batxillerat, 142 de Cicles formatius i 23 joves que fan un PFI. ( Dades
d’inici de curs 2016-2017)
Pel que fa al centre de formació d’adults, també hem de dir que hi ha un ampli ventall de
possibilitats i dona resposta a diferents perfils i necessitats de la població: formació
instrumental, Graduat Secundària (IOC), anglès, informàtica, preparació proves accés a GM,
formació pel treball, etc.
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Educació a la comarca d’Osona
5

Osona té un alt percentatge d’alumnes que acaben el batxillerat i els graus superiors per
accedir després a la universitat que es troba per sobre de la mitjana catalana. En concret es
graduen 84,9% dels alumnes que completen el segon de batxillerat i només l’abandonen un
1,7% per sobre del 4,2% català. També està per sobre la mitjana de la graduació de l’ESO, un
89,7% tot i que l’abandonament aquí és de l’1,7%, 0,7% dècimes per sobre la mitjana catalana.
De fet Osona és la quarta comarca de Catalunya amb una major taxa de graduació a l’ESO en
la convocatòria ordinària del mes de juny respecte al total d’alumnes graduats (84,8% i un
78,1% per al conjunt de Catalunya) i la cinquena amb un menor diferencial en les taxes de
graduació de l’alumnat entre els centres privats i concertats i els centres públics. I també és alt
el percentatge d’alumnes que acaben un CF GS -grau superior de formació professional (un
86,2%).
En canvi, la preocupació segons les dades recollides per l’Observatori socioeconòmic d’Osona
se situa en els graus mitjans de FP, precisament un dels més demanats per les empreses. No
hi ha una explicació clara per aquest descens, tot i que també ha passat a la resta de
Catalunya però no amb tanta força.
El desembre passat el Consell Comarcal va presentar el Pla Estratègic de Formació
Professional 2020. Es tracta de l’orientació per la qual cal un model comú, l’encaix entre l’oferta
i la demanda que fomenta les vocacions i flexibilitza els itineraris dels joves, la coordinació i
planificació territorial, l’especialització dels centres i sensibilitza el prestigi de l’FP.
Treball
Les dades que utilitzem per mostrar l’àmbit de treball són indicadors de l’Observatori d’Osona
que inclouen dades de Torelló.

5

Radiografia a la indústria d’Osona (2) publicat a El 9 Nou, apartat Economia (pàg. 30-31) divendres, 3 de març de
2017
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Indicadors de l’observatori socioeconòmic d’Osona
Al gener de 2017 a la comarca d’Osona hi havia registrats 8.862 aturats, un 12,61% menys que
l’any anterior i la taxa més baixa des del setembre del 2008. Del total d’aturats, 3.778 (42,63%)
són homes i 5.084 (57.37%) són dones. D’aquests 2.142 (24’17%) són aturats de nacionalitat
estrangera i 2.766 (31,2%) són aturats de llarga durada.
La gràfica següent ens mostra el nombre de persones aturades a Osona per franges d’edat.
Així podem tenir una referència del nombre de persones joves aturades, que segons aquestes
dades són 1.230 persones dels 16 als 29 anys. Cal tenir present que aquestes són les
persones que estan inscrites i registrades al SOC. Veiem que el col·lectiu jove no és el més
castigat, però sí que hi ha un nombre important de joves, sobretot de 25 a 29 anys (edat de
possible emancipació) que estan en situació de dependència econòmica. I la més castigada és
la de majors de 45 anys amb 5.013 que representen el 56,57% dels aturats.
ATUR A OSONA PER EDATS

Dades extretes de l’Observatori socioeconòmic d’Osona

>45

5013

30 a 45

2619

25 a 29

664

20 a 24

346

<20

220
0

1000
<20

2000
20 a 24

3000
25 a 29

4000
30 a 45

Nombre de persones inscrites a l’atur agrupades per nivell d’instrucció:

Font: Departament d’Empresa i Ocupació (Observatori d’Osona)
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En la gràfica anterior observem que el gruix més gran d’osonencs aturats (5.179) tenen estudis
secundaris (59,43%), formació de grau superior o mitjà (12,43%) i estudis universitaris (5,6%).
Actualment el sector més perjudicat per l’atur són els professionals dels serveis (57,15%)
seguits de lluny pels de la indústria (20%). Després les persones sense ocupació anterior
(12%), és a dir, les persones que estan buscant la seva primera feina (entenem que
majoritàriament són joves) seguit de la construcció (7%) i finalment l’agricultura (2%). L’índex
d’atur a Torelló està a l’11,08 %.
Per contra, veiem que en l’actualitat a Torelló la contractació que s’està fent és pràcticament
tota centrada en la indústria i una petita part en serveis.
L’activitat industrial a Osona representa el 18,75 % del total de l’economia de la comarca
liderada pel sector serveis (67,58%).
Quan observem la contractació per edats, en les dades del 2015, veiem que els joves són
quasi la meitat de la població contractada, sobretot en la franja dels 20 als 29 anys. La majoria
de persones que hi ha inscrites a l’atur a Osona són aturats de llarga durada. Però a la vegada
veiem també que hi ha un gruix important de persones que només estan aturades un màxim de
3 mesos; per tant, podem dir que hi ha un sector de població que no es queda encallada en el
procés i es manté activa.
El sector més perjudicat ha estat el sector serveis. Veiem també que hi ha un bon nombre de
joves en situació d’atur, molts d’ells pendents de trobar la seva primera ocupació. El grup de
joves més castigat és el de 25 a 29 anys. I pel que fa al nivell d’estudis, veiem que el grup de
persones amb més índex d’atur són els que tenen estudis secundaris. Es contracta bastants
6
joves, i cal dir que el sector amb més força actualment és l’ industrial. Els joves enquestats per
fer l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2016 reconeixen la utilitat del
cicle formatiu cursat per trobar feina (prop del 80% dels graduats) en el moment de l’enquesta.
L’empresa de pràctiques esdevé el canal d’intermediació laboral més efectiu. El 2016 l’empresa
de pràctiques, on els graduats han tingut l’oportunitat de mostrar les seves aptituds, ha
sobrepassat en efectivitat la xarxa personal de contactes i, com era d’esperar, ha esdevingut el
canal d’intermediació laboral més efectiu. Es mantenen les diferències per sexes en les vies
per a l’obtenció d’ocupació.
En resum, la transició a l’ocupació ha millorat per als graduats d’ensenyaments professionals,
considerats globalment. La velocitat d’inserció és més alta. En menys de nou mesos la meitat
dels graduats té feina. La qualitat de la inserció també ha millorat, tot i el moderat increment de
la temporalitat. Creixen les oportunitats d’inserció que proporciona el mateix sistema de
formació professional. Quatre de cada 10 graduats troba la feina a través de l’empresa de
pràctiques o del centre docent.
7

Segons les dades recollides per l’agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement Creacció
diuen que cassar les necessitats de les empreses i la formació que tenen els treballadors és
complicat, ja que no sempre es troben treballadors formats per les necessitats de les empreses

6

En l’Estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2016 i en el que van participar i col·laborar centres
públics, privats i concertats de tot Catalunya. De Torelló hi van participar el PTT Torelló (Centres PFI) i l’Institut
Cirvianum de Torelló (Centres de Formació Professional Inicial)

7

Radiografia a la indústria d’Osona (2) publicat al sector d’Economia de El 9 Nou, divendres 3 de març
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i més ara en què l’economia es va recuperant i els perfils que demanen fins ara no eren al
mercat. Reconeixen que els cicles formatius i especialment els cicles de FP Dual i les beques
d’algunes universitats com la UVic que permeten estudiar i treballar van creixent i aconseguint
èxit.
Pel que fa als cicles formatius, s’han de promoure més els graus mitjans i també altres accions
formatives que formen una part més de l’engranatge que s’ha de complementar amb la
formació que es fa des dels centres d’ensenyament. Accions formatives, de més curta durada i
que no requereixen de titulació, però que serveixen per millorar la contractació per cobrir
determinats llocs de treball. Programes com “Ocupació a la indústria”, “Joves per l’Ocupació”,
programes del Garantia Juvenil, etc.
Emancipació/Habitatge
Si la crisi econòmica ha tingut un impacte molt important amb l’educació i el treball en relació
amb les persones joves, el cas de l’habitatge i l’emancipació tampoc n’és una excepció. En el
2007 la taxa d’emancipació va tocar sostre amb un 32,6%, després ha anat decreixent fins al
25% de 2014. Això vol dir que només una quarta part de la joventut catalana està emancipada.
Cal tenir en compte, però, que el pes de la població jove de més edat (el segment
proporcionalment més emancipat) ha crescut en els darrers anys, per la qual cosa la caiguda
de l’emancipació encara és més destacada.
Pot semblar paradoxal que aquesta evolució coincideixi amb un descens dels preus de
l’habitatge, tant de compra com de lloguer, en el mateix període. Ambdós fets són
conseqüència de la crisi, però davant d’una situació vital de precarietat i sobretot d’incertes
perspectives econòmiques futures, les persones joves en molts casos no tenen opció
d’emancipar-se ja que el salari d’una persona jove sovint fa inviable econòmicament emprendre
l’autonomia residencial en solitari i prefereixen posposar aquesta decisió.
L’oficina d’habitatge de Torelló (OHT) acull i dóna resposta a totes les necessitats relacionades
en aquest aspecte: informació i assessorament sobre habitatge públic, ajuts de lloguer,
compra... Motiu pel qual les persones joves que s’interessen per aquest àmbit se’ls deriva a
l’OH.
Vam fer una entrevista amb la tècnica responsable de l’oficina i vam veure que tot i que no hi
ha actuacions dirigides específicament a la gentjove, sí que el col·lectiu està totalment
representat i s’assumeixen totes i cada una de les demandes que els arriba. Per tant, nosaltres
informem i fem la derivació pertinent. I si sorgeix el cas que es fan campanyes específiques per
a joves, ens hi sumem.
Salut
El programa de Salut del Torelló Jove ja fa anys que treballa per la Promoció de la Salut i
ofereix activitats (tallers, xerrades, campanyes, concursos...), programes i projectes que
promouen estils de vida saludables a l’adolescència i la joventut.
Seguint amb l’objectiu de promocionar i potenciar les habilitats en l’àmbit de la salut i arribar a
més població jove s’han anat incorporant millores al programa:
-

-

La presència de la tècnica de drogues a l’Institut Cirvianum, un cop a la setmana, és
un referent per als nois, noies i professorat, la qual cosa facilita la detecció de noves
necessitats en temes de salut.
La Taula de salut “Nits Q Torelló” que promou un oci nocturn de qualitat.
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Més implicació del Torelló Jove en la campanya de Carnaval “Per Carnaval tot s’hi val,
passa-t’ho bé sense passar-te” .
També es coordina l’oferta de tallers de salut a primària i secundària, tot donant
resposta a les necessitats que es van generant en els centres per potenciar
l’adquisició dels coneixements, les habilitats, les actituds i els valors necessaris per
créixer i viure de forma saludable en la millora i el manteniment del propi benestar
físic, psíquic i social.
Pel que fa al consum entre els joves de Torelló tenim dades tretes de la diagnosi del
Pla Local de Drogues i del procés participatiu amb joves:
o Sortir de festa és una de les activitats destacades entre els joves de Torelló.
Els resultats indiquen una estreta relació entre l’alcohol i l’oci.
o Hi ha una relació directa entre els consums més elevats, la facilitat d’accés a
les substàncies i la baixa edat d’inici.
o Sobre el tema de les drogues, hi ha poca comunicació entre joves i família, i a
la vegada poca utilització dels recursos informatius del municipi.
o En el Procés Participatiu amb Joves s’observa que aquests valoren les festes
en què es consumeix alcohol, de vegades en excés i amb el grup d’iguals.
La campanya “Veus el que beus?” Campanya d’aigües de Nits Q pretén la reducció
de consum d’alcohol. Campanya molt ben acceptada per part de les famílies i dels
centres educatius.

Pel que fa als tallers de Promoció de la Salut relacionats amb la Sexualitat i el Consum de
Drogues que es fan als centres comenten que són necessaris i que cal seguir-los fent, però
demanen que siguin més innovadors, dinàmics i atractius.
Participació – Inclusió social
Torelló és un poble actiu i participatiu, i així ho demostren el volum de festes que s’organitzen.
Per exemple el Carnaval de Terra Endins, el Cinema de Muntanya, el Mercat del Trasto, el
Festus, la Festa Major, les festes dels barris, El camí dels Matxos, Pastorets, Reis, tallers i
mostres de teatre, monogràfics artístics, el Raid dels Ausetans i moltes altres. A més, el
municipi té una oferta d’activitats regular com la programació del Teatre Cirvianum, el cine club
El Casal, les activitats de la Biblioteca Dos Rius, el Museu de la Torneria, les activitats
esportives i les dels Escoltes. Totes elles marquen la personalitat i el tarannà del poble i
conviden a la participació.
L’Ajuntament té registrades més de 100 entitats de diferents àmbits: esports, educació, cultura,
social, mediambiental, de lleure com l’Agrupament Escolta, els Deixebles de Sant Feliu, el
Centre Excursionista, el grup Xarxa, etc. En la majoria d’aquestes activitats, el gruix més
important de persones associades són joves. És cert, però, que la participació més gran de
persones joves està concentrada en entitats esportives, culturals i de lleure.
Per tant, la vida social al poble té un pes important i s’intenta al màxim que totes i cada una de
les activitats arribi al major nombre possible de població. És cert que es fan activitats
destinades a col·lectius específics tenint en compte les seves característiques, però sense
perdre de vista que estan obertes a tothom. Per tant, les polítiques d’inclusió i cohesió social és
un dels valors adherits a totes les activitats.
Les polítiques d’inclusió tenen en compte la integració i acceptació de la persona en tots els
àmbits: laboral, econòmic, cultural, esportiu, etc. En l’àmbit social i comunitari, i pel que fa a les
persones joves, hi ha un col·lectiu d’adolescents molt vulnerables que són la població LGTB.
Més enllà de les dificultats que suposa identificar-se amb un identitat sexual o un gènere
diferents a la majoria, en el moment de l’adolescència apareixen necessitats específiques
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vinculades a la dificultat per trobar referents positius, la manca d’espais de socialització entre
iguals i, en molts casos, la vivència de situacions d’assetjament escolar.
Des del Torelló Jove ja fa dos anys que es donen a conèixer activitats d’estiu (Colònies Oasis)
adreçades a joves d’entre 13 i 17 anys de tot Catalunya que s’identifiquin com a gais,
lesbianes, bisexuals, trans o que estan en un procés de qüestionament i recerca de la seva
sexualitat o gènere. Es faciliten recursos i s’ofereixen materials gràfics a través de les xarxes.
En aquests moments de l’elaboració del nou PLJ des del Torelló Jove, amb l’avinentesa d’altres
serveis locals i comarcals, es treballa per trencar amb l’aïllament d’aquests adolescents i joves,
promovent així el respecte a la seva identitat:
-

Contribuint a l’eliminació d’estereotips
Oferint recursos i suport a les persones en situació de discriminació per raó d’orientació
sexual.

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL (ARJ) I DE LES POLÍTIQUES DE
JOVENTUT (APJ)
La realització de la diagnosi ens va fer decidir quins temes dels àmbits de treball volíem
analitzar de manera que ens aproximés al màxim possible a la realitat dels joves, conèixer
quines són les seves demandes i necessitats, identificar-ne les causes i els condicionants i
prioritzar els eixos de treball.
En relació amb els eixos prioritzats, hem d’atendre un doble anàlisi: el de la realitat juvenil i els
de les polítiques de joventut. En l’anàlisi de la realitat juvenil, hem volgut detectar i caracteritzar
les problemàtiques que afecten les persones joves (què passa i per què passa?). I en
l’avaluació de les polítiques de joventut, hem analitzat de quina manera donem resposta a les
necessitats i problemàtiques en el moment en què són detectades (accions, serveis i recursos).
Anàlisi de la realitat juvenil
Les tècniques d’anàlisi de caràcter qualitatiu que hem utilitzat per conèixer de més a prop i amb
certa profunditat els fenòmens que afecten els joves del municipi són les següents: tallers
participatius amb joves dels centres de secundària, grups de discussió, intercanvi i reflexió
entre tècnics i regidors i l’avaluació de l’anterior Pla Local que ens ha permès disposar
d’informació molt rellevant i conèixer quins són els punts forts i els punts febles del conjunt
d’activitats que tenen per objectiu la població jove de Torelló. Poder orientar la nostra
intervenció i tenir molt present els objectius del Pla, estructurant-lo en quatre àmbits d’actuació
( Educació, Treball, Salut i Participació -Inclusió Social).
-

“Procés participatiu amb joves”, tallers de participació que es van fer als centres de
8
secundària, el curs 2015-2016 amb un total de 375 joves de 12 a 16 anys (187 nois i

8

Quan es vol delimitar la joventut, com a període del cicle vital, s’acostuma a fer a través de l’edat. La Llei de polítiques
de joventut de Catalunya (a partir d’ara LPJC) recull un interval d’edat, dels 16 als 29 anys, i ja compta amb el fet que la
complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat,
tot i que deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on es
defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció
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188 noies) amb l’objectiu de conèixer l’opinió sobre quins són els seus interessos i
inquietuds, recollir propostes, demandes... Els tallers es van nodrir de dinàmiques i
tècniques de participació, que van dirigir dues dinamitzadores, tenint molt present la
màxima participació i la gestió dels torns de paraula. Al tractar-se d’espais de
participació dins els centres i per cursos va afavorir que el debat i l’intercanvi d’opinions
entre estudiants fos la gran majoria d’ells de Torelló, però als centres de secundària
9
també acullen joves dels altres municipis de la Vall del Ges .
-

Es van crear dos grups de discussió formats per joves de 15 a 30 anys (un grup de 15
a 19 anys i un altre de 20 a 30 anys) que van ser convidats a la participació i van venir
al Torelló Jove, els mesos d’octubre i novembre de 2016. Joves que estan estudiant,
joves que treballen i joves que cerquen feina, joves que formen part d’entitats i
associacions, joves que han finalitzat estudis superiors i s’estan qüestionant si marxar a
l’estranger o fer algun programa de voluntariat, etc. En aquests espais se’ls van
formular unes preguntes relacionades amb els àmbits d’Educació, Treball, Salut i
Participació Cultura i Oci (nom que tenia l’àmbit de participació en l’anterior PLJ).

L’àmbit d’habitatge, que en anteriors PLJ hi constava i que abans ja hem esmentat, no va ser
proposat perquè amb la creació de l’Oficina d’Habitatge totes les consultes d’ajuts, pisos de
protecció, etc. són derivades a l’oficina.
Ser presents i fer atenció als centres de secundària, oferir diferents projectes i programes com
el servei d’informació i orientació, el servei de prevenció i promoció de la salut.
-

-

Ser presents a les xarxes socials.
Entrevistar i contactar amb persones expertes i professionals d’altres
serveis municipals que donen resposta a les necessitats i demandes que els arriba per
part de les persones joves i d’altres plans locals municipals:
Tècnica de l’Oficina d’habitatge de Torelló
Tècnica de Diversitat i Ciutadania, Benestar Social.
Fent ús d’altres indicadors d’avaluació amb l’objectiu de millora:
Quantitatius: informació recollida en les enquestes de valoració que
s’han entregat al final de sessions informatives i tallers.
Qualitatius: les demandes que ens fan des dels centres educatius, tant
pel que fa a sessions informatives, com de tallers i altres serveis.

Les preguntes que es van formular i que varen ser d’ajut per la reflexió feien referència als
quatre àmbits prioritaris de la Regidoria de Joventut de manera que tots els grups, tant els de
discussió com els dels tallers participatius, poguessin expressar la seva opinió, problemes i
necessitats i recollir les seves opinions i propostes de millora. Les professionals que
moderaven els grups (coordinadora, tècnica de prevenció i informadora) van fer una
presentació inicial en què s’explicà el motiu pel qual se’ls havia convidat: l’elaboració del nou
Pla Local de Joventut. Que en aquest moment ens trobàvem en la fase de la diagnosi que té la
finalitat d’analitzar la realitat jove del municipi, de definir pros i contres i recollir propostes de
millora, tenint com a protagonistes del guió els joves. En algun moment s’observava que hi
havia un cert desconeixement o faltava informació, però sempre partint de les seves
aportacions i idees.

9

A més dels centres de secundària també faciliten les relacions entre joves de la Vall del Ges, els esports i la cultura.
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Anàlisi de les polítiques de joventut (APJ)
Avaluant les accions de l’anterior PLJ 2012-2016.
Reunions d’avaluació de l’equip tècnic de la Regidoria de Joventut i les reunions amb el regidor
de Joventut.
De la diagnosi i els resultats d’altres Plans de Treball de l’Ajuntament de Torelló (Projecte
Educatiu de Torelló, Pla d’Inclusió Social de Torelló, Pla Municipal d’Igualtat d’Homes i Dones i
el PAM).
Definits els eixos que volem treballar amb els joves i pels joves, identificant les necessitats i
problemàtiques, què passa i per què passa (ARJ) també analitzarem de quina manera se’ls
dona resposta a aquestes necessitats i demandes.
És per això que en aquest punt tots els agents (joves, professionals, tècnics i polítics) implicats
en la realitat jove volem donar resposta a les preguntes plantejades per l’elaboració de la
diagnosi i amb la intencionalitat de poder recollir informació qualitativa.
Els eixos de treball prioritzats són:
-

-

Eix: Orientació acadèmica i professional (Àmbit: Educació)
Eix: Ocupabilitat i emprenedoria (Àmbit: Treball)
Eix: Cohesió social, participació i oci (Àmbit: Participació- Inclusió social)
Eix: Promoció de la salut (Àmbit: Salut )

Eix: ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Àmbit: EDUCACIÓ
Aquest eix de treball és i ha estat un eix cabdal en la trajectòria de les polítiques de joventut de
Torelló. Des de l’any 92 que s’ofereix aquest servei i hores d’ara se segueix portant a terme
perquè és vigent. En l’àmbit municipal, dins el Pla d’Acció Municipal (PAM) queda recollit que
“Cal potenciar el paper de l’educació com a factor clau de desenvolupament per a tota la
població”.
Les persones joves necessiten assessorament per ampliar les competències que s’adquireixen
mitjançant les experiències formatives, les professionals i les vitals de la persona, facilitant-los
així un millor desenvolupament en els diferents àmbits de la vida i tenir més oportunitats en la
vida social i laboral, estretament lligades totes dues. D’aquí que la nostra missió per mitjà de
l’orientació acadèmica i professional s’entén com:
-

La clau en l’èxit de la trajectòria de les persones joves i una de les prioritats de les
polítiques de joventut.
Serveix per apoderar els joves i convertir-los en una peça activa en la presa de
decisions en matèria de formació.
Apoderar els joves i les famílies per conèixer l’oferta formativa existent (reglada i no
reglada) amb la finalitat que cada persona en funció de les seves característiques
personal i les característiques dels estudis puguin trobar itineraris formatius adients als
seus objectius professionals.
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Les persones a qualsevol edat i moment poden prendre la decisió de seguir estudiant i
incorporar accions d’aprenentatge i de millora: Importància de l’educació al llarg de la
vida.

Preguntes formulades per analitzar aquest eix:
Amb els grups joves (de discussió i participació)
-

Creieu que les sessions informatives que es fan a ESO, batxillerat i PFI per donar a
conèixer els diferents itineraris formatius són útils?
On adreçaríeu una persona jove que vol seguir estudiant o vol tornar a estudiar perquè
pugui conèixer l’oferta educativa actual i resoldre els seus dubtes?

En l’àmbit tècnic i polític
-

Les sessions que fem als centres de secundària per informar i clarificar dubtes donen
resposta a les demandes dels joves?
Responen a les necessitats dels centres?
La ciutadania coneix els diferents serveis i recursos que ofereix el Torelló Jove?
Som suficientment propers als joves i a les seves famílies a l’hora d’orientar-los?

En l’àmbit professional (mestres, tutors)
-

Creieu que són útils les sessions informatives que des del Torelló Jove fem als vostres
centres?
Quan un/a jove us diu que vol seguir estudiant i està dubtós o no té prou informació a
més de les tutories on l’adreceu perquè pugui resoldre els seus dubtes?
Creieu que a les xarxes poden trobar tota la informació?

Respostes a les preguntes plantejades
Dels grups joves (de discussió i participació)
-

-

Valoren molt bé i creuen que són útils les xerrades d’orientació acadèmica que es fan
en els centres.
A les xarxes hi ha molta informació, però de vegades tanta també embolica.
Consideren que a l’hora de fer una tria tan determinant és molt important tenir el màxim
d’informació i de qualitat.
Més assessorament a les famílies d’alumnes de segon cicle d’ESO.
Creuen que el Torelló Jove és un referent molt clar per molta gent del poble.
Engrescar les persones joves i famílies a fer-ne ús i disposar d’una atenció més
personalitzada tant per resoldre dubtes com per ampliació de coneixements.
S’haurien de saber valorar per igual tots els itineraris formatius, tenint en compte trets
tan importants com són els personals (capacitats, interessos, motivacions...), les
característiques de cada tipus d’estudi i les sortides professionals.
Valorar positivament la Formació Professional.
Un aspecte negatiu és que l’oferta de cicles és àmplia, però no sempre pròxima al lloc
de residència i aquí s’hi afegeix la dificultat econòmica i horària (necessitat de
transport).

Respostes a les preguntes plantejades
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De Professionals (mestres, tutors)
-

-

Agraeixen el servei d’informació descentralitzat als centres (Programa Pidces). Els
centres demanen que a principis del segon trimestre de curs es facin les sessions
informatives a l’alumnat.
Participen a les jornades Càpsula (com a centres participants i l’Institut també com a
centre col·laborador de CF GM des de l’any 2015 i el PFI aquest 2017).

Respostes a les preguntes plantejades
De tècnics i polític
-

Es valoren positivament les sessions informatives i es considera que s’han de seguir
fent.
Es potencia la formació tècnica (assistència jornades formatives) per poder respondre a
la demanda i disposar d’informació actualitzada.
Es detecta que sovint encara hi ha joves que escullen fer estudis postobligatoris que
s’ofereixen al municipi o per recomanació de la família.
Falta més oferta formativa no reglada per a joves.

Eix: OCUPABILITAT I EMPRENEDORIA
Àmbit: TREBALL
Són facilitadors de l’autonomia de les persones joves, dotant-los de recursos i eines que els
afavoreixi la seva incorporació al món laboral i emprenedoria que els permeti ser en un futur
persones més autònomes en un sentit ampli.
Si l’ocupabilitat és l’habilitat per incorporar-se o mantenir-se al món laboral, l’emprenedoria
l’entenem com una decisió personal que cadascú ha de prendre a partir de les seves
inquietuds, necessitats i situació.
Preguntes formulades per analitzar aquest eix:
Amb els grups joves (de discussió i participació)
-

Què penseu que necessita una persona a l’hora de buscar feina? i per millorar la cerca
de feina?
On us adreçaríeu o adreçaríeu una persona que busca feina?

En l’àmbit professional (mestres, tutors, educadors)
-

Creieu que els joves saben on adreçar-se a l’hora de buscar feina?
Creieu que els joves coneixen el servei local d’ocupació?
On adreceu els joves que busquen feina o volen ampliar el seu itinerari formatiu per
incorporar-se al món laboral?

En l’àmbit tècnic i polític
-

Els joves de Torelló coneixen els serveis de La Cooperativa?
Els donem la informació i assessorament que necessiten?
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Com ajudem els joves a ser més coneixedors dels diferents programes que els faciliten
formació ocupacional i contribueixen a la inserció laboral?
Com informem els joves perquè siguin coneixedors/es d’aquests serveis d’Ocupació i
Emprenedoria?
Aquests serveis donen resposta a les seves demandes i necessitats? Podem millorarlos?

Respostes a les preguntes plantejades
Dels grups joves (de discussió i participació)
-

-

Força desconeixement de l’Oficina de Promoció Econòmica “La Cooperativa” i els
serveis que ofereix. Els joves més grans sí que coneixen el Servei Local. d’Ocupació i
alguns/es l’han utilitzat. També fan o han fet us de les xarxes i d’ETT per buscar feina.
Donen molta importància a la realització de pràctiques laborals per poder adquirir
experiència.
Manifesten que les famílies no saben com orientar els fills i filles en temes de feina.
Algunes els adrecen al Torelló Jove perquè els informin.
Consideren que falta informació dels itineraris formatius i els diferents perfils
professionals.
Demanen la possibilitat d’organitzar taller/s de “Com fer el Currículum” sobretot quan hi
ha manca d’experiència laboral.
No hi ha ofertes de treball per a menors de 18 anys, tot i que l’edat mínima per treballar
és als 16 anys.
Desconeixement del que és el Garantia Juvenil (només un % molt petit i perquè a l’hora
d’inscriure’s a algun programa per a joves se li ha demanat que ho fes o perquè se l’ha
adreçat des d’altres serveis de l’ajuntament: educadors socials, promoció econòmica, o
quan han vingut al Torelló jove fent cerca de feina o formació no reglada).

Respostes a les preguntes plantejades
De professionals (mestres, tutors, educadors)
-

Els mestres i tutors demanen tallers i activitats pràctiques per conèixer “com és la feina
avui”, com elaborar el currículum, etc. a partir de quart ESO.
Desconeixem els recursos municipals.
Poc coneixement de programes adreçats a joves per a la millora de competències i per
a joves que no volen o no poden seguir dins el sistema educatiu.
Detecten que els joves tenen poc coneixement sobre el mercat laboral, quins
professionals necessita, quins estudis poden fer per ser més competitius...
Els preocupen els joves amb risc d’exclusió social.

Eix: COHESIÓ SOCIAL, PARTICIPACIÓ I OCI
Àmbit: Participació- Inclusió social
Aquests tres factors estretament relacionats són importants en la vida i el desenvolupament de
les persones. Creiem que la cohesió social i la participació faciliten que les persones puguin ser
més lliures i democràtiques.
Les activitats socioculturals, de lleure i esport que s’organitzen en el municipi són activitats que
conviden a la participació i a passar-ho bé, però segueix sent necessari treballar-hi perquè
aquestes siguin més inclusives i participatives. Un nombre important d’activitats culturals
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relacionades amb l’oci i la cultura són organitzades per la Regidoria de Cultura, entitats i
associacions locals; les activitats esportives des de la Regidoria d’Esport, federacions, clubs i
entitats esportives i les activitats més relacionades amb el lleure infantil i juvenil des de la
Regidoria de Joventut.
En tots els nostres projectes tenim en compte la diversitat juvenil i la inclusió social, el Pla
Educatiu de Ciutat i el PAM.
Des de Joventut intentem potenciar la implicació jove en temes de responsabilitat col·lectiva i
on puguin anar desenvolupant la seva identitat com a membres de la comunitat, formar-se i
preparar-se per a la participació activa en la vida social, cultural i laboral tot potenciant activitats
com la trobada de delegats, el raid dels Ausetans, els grups de discussió i participació,
activitats solidàries... Recollint i publicant la guia d’activitats d’estiu, fent difusió d’activitats d’oci
i cultura, convidant a la participació de concursos, etc. Fent ús de les tecnologies de la
informació i comunicació com a eina de suport i convit a la participació, dels plafons ubicats als
centres d’ensenyament, etc.
Preguntes formulades per analitzar aquest eix:
Amb els grups joves (de discussió i participació)
-

Les activitats que s’organitzen al municipi de Torelló conviden a la participació?
Les activitats que organitzem des del Torelló Jove donen resposta a la diversitat juvenil
de Torelló?
Detectem desigualtats de gènere en la població jove?

En l’àmbit tècnic i polític:
-

Les activitats que s’organitzen al municipi de Torelló conviden a la participació?
Les activitats que organitzem des del Torelló Jove donen resposta a la diversitat juvenil
de Torelló?
Detectem desigualtats de gènere en la població jove?

Respostes a les preguntes plantejades
Dels grups joves (de discussió i participació)
-

-

-

Les activitats com el Raid dels Ausetans, el curs de premonitors, la trobada de delegats
i delegades, etc. són activitats que demanen que es puguin seguir fent i si pot ser més
d’un cop l’any.
El campionat Skater a la Zona de la cabanya s’hauria de continuar organitzant mentre
hi hagi joves del municipi que el practiquin.
La majoria de festes del municipi i activitats són molt ben valorades, tot i que els
agraden aquelles que no són tan multitudinàries o massificades perquè són més
viscudes i en gaudeixen més la gent del municipi, els facilita les relacions i trobar-se en
colla.
Comenten sí hi ha la possibilitat de participar d’alguna manera (enquestes xarxes
socials) en l’elecció d’algun concert de la Zona Esportiva durant la Festa Major.
Els joves manifesten que hi ha poca vida nocturna per als més joves.
Que amb el tancament del Moscou i el Tse Tse consideren que l’oci nocturn és més
avorrit perquè no hi ha tant ambient. Aquests locals eren espais de trobada que
facilitaven les relacions i aquest tancament podria provocar un augment del botellón.
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Mostren preocupació per grups organitzats que s’aprofiten de les festes multitudinàries
com el Carnaval i Festa Major per robar i buscar baralles.

Respostes a les preguntes plantejades
De tècnics i polítics
-

Els joves de Torelló continuen demanant locals per trobar-se amb els seu grup d’amics.
Volen activitats, festes, concerts i espais de trobada.
Reclamen més espais d’oci, sobretot ara amb el tancament del Moscou, TseTse...
Observem que el col·lectiu jove participa activament en la majoria de les festes locals i
això dona sentit de pertinença i cohesió social.
L’equip tècnic tenim molt clar que cal treballar per un oci de qualitat i informar i
assessorar els joves per evitar al màxim conductes de risc.
Els joves voldrien que els caps de setmana s’organitzessin més activitats adreçades a
ells.
Es valora molt el gran nombre d’activitats esportives i culturals que s’ofereixen
organitzades i gestionades pels diferents clubs i entitats locals.
Cal potenciar més el Projecte Esport per la Inclusió Social.

Eix: PROMOCIÓ DE LA SALUT
Àmbit: SALUT
Entenem per promoció de la salut el conjunt d’actuacions i serveis destinats a fomentar la salut
individual i col·lectiva amb estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades
en matèria d’informació, comunicació i educació. És un eix molt important per la Regidoria de
Joventut que fa anys que treballa en campanyes, tallers i activitats diverses per fomentar i
vetllar per la salut de les persones joves i també és una de les prioritats recollides en el PAM i
en el Pla Municipal de Drogues de Torelló.
El treball de promoció de la salut i la campanya de prevenció de carnaval ens va fer adonar que
calia fer un pas endavant. Construir la Taula de salut, Nits Q Torelló, amb l’objectiu de construir
un espai de reflexió i treball per millorar l’oci nocturn del municipi de forma transversal amb
altres regidories de l’Ajuntament, entitats, bars, Moscou...
També ens coordinem amb els centres de secundària i Instituts de Torelló per definir quines
són les necessitats dels joves i adolescents en temes de salut amb un doble objectiu: per una
banda, evitar conductes de risc i, per l’altra, facilitar informació i assessorament. Treballem
aspectes com la sexualitat, les drogues, l’autoestima, LGTBI...
Preguntes formulades per analitzar aquest eix:
Amb els grups joves (de discussió i participació)
-

Per què creieu que es fa botellón?
Com són els caps de setmana de Torelló sense el Moscou i el TseTse?
Des del Torelló Jove s’ofereixen tallers de prevenció als centres de secundària. Per tal
de poder-los millorar, ens agradaria conèixer la vostra opinió sobre si creieu que són o
poden ser d’utilitat.

En l’àmbit tècnic i polític
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Creiem que els tallers de prevenció de la salut que es fan als centres de secundària
s’han de continuar fent?
Quina és la importància del servei de prevenció de drogues?
Cal seguir treballant per un oci de qualitat?

Respostes a les preguntes formulades
Dels grups de joves (de discussió i participació):
-

-

-

-

-

Amb el tancament del Moscou i el Tse Tse consideren que l’oci nocturn és més avorrit
perquè no hi ha tant ambient. Aquests locals eren espais de trobada que facilitaven les
relacions i aquest tancament podria provocar un augment del botellón.
Creuen que acabar amb els botellons és un objectiu fora d’abast, però si que cal
incentivar un consum responsable entre els joves i seguir amb els tallers i les
campanyes.
S’ha perdut en cohesió social. Més que una sala de festes El Moscou era un espai
socialitzador i vertebrador de relacions. És cert que hi havia joves que quedaven al
marge, però molts joves tenien en comú que es trobaven allà. Ara això no passa
perquè les colles es queden cadascú als seus espais i alguns surten menys.
Els més grans creuen que el mateix sentit que tenia El Moscou el poden tenir, en
menor magnitud, altres bars.
Els joves manifesten que ha augmentat la venda de drogues i que és fàcil aconseguirne.
Consideren importants i necessaris els tallers que s’organitzen des de la Regidoria, i
demanen que molt d’ells s’avancin a cursos de primer i segon d’ESO perquè les edats
dels joves a l’hora d’experimentar les relacions sexuals i les drogues també s’ha
avançat.
Remarquen la importància del taller de sexualitat i la demanda de fer-ne més.
Comenten que hi ha assetjament escolar en els centres i a les xarxes. Proposen que el
taller de Bullying es pugui lligar amb les TIC.
Tenen més sensació de perill per l’augment de quillos sobretot en festes més
multitudinàries.

Respostes a les preguntes formulades
De tècnics i polítics:
-

-

Es continua detectant el consum de menors d’edat que consumeixen marihuana.
Segueix sent necessària la figura tècnica de drogues per continuar treballant la
reducció de consums, per assessorar les famílies i donar suports als educadors.
Els joves valoren les sessions informatives, els tallers i l’atenció individualitzada per
evitar riscos i reduir consums.
Els centres demanen tallers i assessorament en temes de prevenció en consum de
drogues.
Les drogues continuaran existint i l’administració té el deure de treballar per evitar
conductes de riscs.
La campanya que es va portar terme per la Festa Major’16 “Sortim de festa per divertirnos” ens ha conduït a continuar treballant en la prevenció de l’assetjament sexual en
espais de festa.
Hem iniciat sessions i tallers per a la prevenció de bullying. Aquest fet ha comportat
que els joves ens demanin més accions per evitar-lo.
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CONCLUSIONS
El Pla Local de Joventut 2017-2021 és de continuïtat. A grans trets, podem dir que aquest nou
PLJ seguirà amb la majoria de les accions plantejades en el PLJ 2012-2016, modificant alguns
aspectes metodològics, d’avaluació... La valoració de l’equip tècnic del Torellójove és de
continuar-los fent ja que continuen donant resposta a les seves necessitats i els joves també
ens demanen que es continuïn fent tot modificant aspectes de millora.
Incorporem un nou eix de treball IGUALTAT – LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL pel treball
desenvolupat a la Taula de salut NQT i la campanya de prevenció d’assetjaments sexuals en
espais de festa durant el 2016 i el 2017. Ens plantegem de treballar l’atenció com a Servei
Atenció Integral LGTBI (atenció per a persones que pateixin discriminacions o agressions en
motiu de la seva orientació sexual) conjuntament amb Benestar Social d’aquest ajuntament.
Pel que fa a l’eix SALUT. Les actuacions que fins ara fèiem com a Pla Local de Prevenció de
Drogues incorporen les accions al PLJ ja que les accions són liderades per la Regidoria de
Joventut. Per a nosaltres és més eficaç tècnicament. Continuarem amb el nou projecte que es
va iniciar fa poc temps. Se’n valora la continuïtat i incorporarem com a nou en aquest nou PLJT
i en l’àmbit de Promoció de la salut la creació del servei de l’espai de consulta a l’Institut
Cirvianum.
En EDUCACIÓ ens plantegem arribar a les famílies perquè siguin facilitadores de l’èxit
educatiu dels seus fills i filles a la secundària i les apoderarem de més informació i recursos. Un
altre projecte que per nosaltres és molt important i molt ben valorat pel col·lectiu juvenil per la
importància en la seva trajectòria vital i per la seva emancipació és l’Assessorament acadèmic i
professional. Continuaran sent presents les sessions informatives als centres de Torelló durant
la setmana.
En PARTICIPACIÓ i OCI, i a partir de la demanda dels mateixos joves, hi haurà més trobades
amb els delegats i delegades. Els joves demanen una nova activitat d’estiu amb valors i
responsabilitat; per això, continuarem organitzant el curs de premonitor/a per a l’estiu. Ens
demanen més activitats d’oci i poder-se implicar en la programació dels concerts de Festa
Major. Es proposa la continuïtat de les activitats d’oci que organitzem des del Torelló jove com
és el Raid dels Ausetans, campionat Skate, curs premonitori....
Un aspecte que preocupa als joves és el tema de l’oci nocturn. Arran del tancament del Moscou
i el Tse Tse, comenten que l’oci nocturn és més avorrit i que no hi ha tant ambient. Aquests
locals eren espais de trobada que facilitaven les relacions. A més, diuen que s’ha perdut en
cohesió social. Més que una sala de festes, el Moscou, els bars... eren espai socialitzador i
vertebrador de relacions. Ara això no passa perquè les colles es queden cadascú als seus
espais i alguns surten menys.
Es valora molt la figura professional com és la dinamitzadora juvenil, com a persona propera,
igual que la informadora. Fa uns anys que el torelló jove disposa de dinamitzadora sis mesos
l’any a través dels Plans d’Ocupació de Pla de Barris.
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MISSIÓ
La missió del PLJ de Torelló és crear una eina de treball per ordenar i sistematitzar les
polítiques de joventut, per tal de generar escenaris de participació juvenil i oferir uns serveis de
proximitat que acompanyin els joves en el seu procés d’autogestió vital i emancipació.
Els objectius s’han formulat en base a aquesta missió i tenint en compte una visió de poble, no
només de les actuacions que es poden fer des de la Regidoria de Joventut, sinó aquelles que
s’estan fent o estan planificades per a fer des de totes les àrees de l’ajuntament.
Els objectius s’han plantejat a partir de la participació. S’han concretat a partir de les
problemàtiques plantejades pels joves o per l’equip tècnic i agents socioeducatius. Hem intentat
que siguin coherents amb la realitat analitzada i la voluntat de respondre-hi, així com realistes i
assolibles.
Els elements clau que hem tingut en compte per generar els objectius han estat:
-

La missió última d’acompanyar en el projecte d’emancipació juvenil.
Els objectius plantejats al Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
Tenir una visió de treball municipal i interdepartamental.
El recull de tota la diagnosi i fase de propostes participativa Impuls de formes d’acció
social creatives.
Comptar amb una implementació de qualitat.
Combinar l’acompanyament, les bones connexions de treball i projectes d’acció directa.
Considerar els joves i tots els recursos disponibles.
Tenir en compte la inclusió social com a acció transversal.
Les actuacions per canviar aquelles realitats que han sorgit a la diagnosi que no ens
agrada.
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ELS OBJECTIUS
Educació
Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu, a fi d’afavorir la
realització del seu projecte de vida i la seva autonomia personal.
Garantir l’assessorament i l’orientació acadèmica i professional per facilitar la presa de
decisions, la planificació i la implicació.
Facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels estudis de les
persones joves, per minimitzar el fracàs escolar i l’abandonament prematur en tots els nivells
educatius (obligatoris i postobligatoris).
Facilitar informació actualitzada dels diferents itineraris del sistema educatiu als diferents grups
classe.
Atendre la diversitat de l’alumnat dins del sistema educatiu, donant resposta a les diferents
necessitats, especialitats i punts de partida desiguals de les persones joves.
Donar a conèixer als joves que finalitzen l’etapa de la secundària obligatòria les diferents
opcions de formació postobligatòria que s’ofereixen a la comarca d’Osona.
Donar eines a les famílies per acompanyar els seus fills i filles en aquest moment de transició
educativa.
Facilitar a alumnes i professors el servei d’informació descentralitzada als centres
d’ensenyament.
Apropar els serveis del Torelló Jove als centres.
Oferir informació actualitzada dels diferents tràmits i dates de realització d’aquests amb
l’objectiu que arribi al màxim de persones possibles.
Identificar els diferents agents vinculats a la formació i orientació professional a Osona i les
seves comarques veïnes.
Recollir l’oferta formativa actual a Osona i comarques veïnes.
Detectar les necessitats de formació especialitzada.
Detectar les necessitats del teixit productiu comarcal i potencialitats de la FP dual a Osona.
Millorar la coordinació existent entre els diferents agents vinculats a l’orientació, la formació i la
inserció: recursos municipals i comarcals, SOC, centres educatius i empreses.
Definir i establir un sistema territorial de concertació i governança de la formació professional a
Osona (consell comarcal de la FP o Taula de la FP a Osona).
Crear espais d’acompanyament i qualificació professional flexibles per a aquelles persones
joves que han abandonat els estudis en edats primerenques o amb baixos nivells formatius.
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Contribuir en la qualificació professional de les persones en edat laboral amb pocs o baixos
nivells formatius.
Impulsar l’aprenentatge de competències instrumentals i habilitats de les persones joves i el rol
de tots els agents implicats en el procés i l’èxit educatiu.
Treball
Contribuir a la reflexió de quins són els interessos i preferències professionals de la persona.
Informar de l’oferta formativa que doni resposta a les necessitats socials i de l’entorn, establint
així vincles entre l’esfera formativa i la laboral.
Desplegar mecanismes específics d’assessorament individualitzat per a la inserció laboral de
les persones joves i d’accés a la informació sobre el funcionament del mercat de treball, tot
atenent la diversitat del col·lectiu juvenil
Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al
treball i la realització del propi projecte professional en igualtat d’oportunitats.
Reduir l’efecte de les desigualtats socials tot facilitant l’accés a recursos educatius (formals i
informals) així com adequant-los a les demandes i a les necessitats actuals.
Crear espais d’acompanyament i qualificació professional flexibles per a aquells joves que han
abandonat els estudis en edats primerenques o amb baixos nivells formatius.
Promoure la formació contínua com a eina per a la millora professional i laboral de les persones
joves.
Millorar la coordinació i el treball en xarxa entre els professionals dels diferents serveis que
treballen amb persones joves tant en l’etapa de transició escola-treball com en la de cerca de
feina.
Incorporar l’ocupabilitat per competències com la metodologia de referència en l’atenció a les
persones demandants d’ocupació.
Salut
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la promoció de
la salut de les persones joves.
Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les conductes saludables
(salut física i mental, mobilitat segura i sostenible, afectiva i sexual, laboral, social, alimentària,
etc..) amb llenguatges, canals i agents propers a elles.
Assessorar i fer prevenció per disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els
àmbits que afecten les persones joves.
Participar en el disseny, implementació i l’avaluació de la campanya de Carnaval.
Implicar els diferents agents en la campanya per la reducció de riscos durant el Carnaval.
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Informar, orientar i assessorar sobre drogues, sexualitat, violències per evitar situacions que
posin en risc les persones joves i la ciutadania.
Informació i assessorament individual sobre qualsevol dubte al voltant de la salut.
Reduir el consum d’alcohol per Festa Major i altres festes.
Oferir aigua de forma gratuïta a aquelles persones que els responsables de barres creuen que
la necessiten.
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la promoció de
la salut de les persones joves.
Coresponsabilitzar a tots els agents que intervenen en la generació d’estils de vida i hàbits
saludables.
Detectar les necessitats per promoure un oci nocturn de qualitat.
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la promoció de
la salut de les persones joves.
Organitzar campanyes per promoure un oci de qualitat i evitar conductes de risc.
Fer una taula de salut NQT que representi el màxim d’agents com bars, agents educatius,
regidories, entitats...
Treballar conjuntament amb els menors i la seva família i donar pas així a una intervenció
educativa específica que s’ajusti a les demandes de cada jove i als possibles riscs derivats
d’aquests primers consums.
Donar una resposta educativa al menor i a la família com alternativa a l’aplicació de les
sancions econòmiques i aconseguir que els menors assumeixen i es responsabilitzin de les
seves accions i reconeguin els fets.
Impulsar accions de prevenció respecte a les diverses conductes de risc.
Evitar accidents de trànsit per Carnaval.
Reduir el volum de trànsit per les carreteres comarcals per Carnaval.
Utilitzar la inscripció del bus nit per informar i orientar els joves per tal de poder gaudir millor de
la festa.
Treballar la prevenció de forma transversal per implicar tots els agents que directament o
indirectament poden facilitar un canvi en aquelles conductes que són de risc.
Conèixer el significat de l’assetjament amb perspectiva de gènere.
Identificar diferents manifestacions d’assetjament.
Comprendre la relació entre les desigualtats, les discriminacions socials i l’assetjament.
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Reflexionar sobre la pressió de grup a l’adolescència.
Desenvolupar empatia cap a la resta de companys i companyes del grup i habilitats
comunicatives i socials.
Crear eines grupals i individuals per prevenir i actuar davant situacions d’assetjament.
Treballar conjuntament amb els centres educatius de secundària per donar resposta a
necessitats relacionades amb la salut dels joves, l’orientació acadèmica i professional i la
participació.
Programar accions per evitar conductes de risc en la població jove.
Donar a conèixer els serveis i les accions que ofereix el Torelló Jove.
Impulsar l’espai consulta a l’Institut Cirvianum
Igualtat – LGTBI Inclusió social
Sensibilitzar i prevenir la discriminació de les persones LGTBI.
Informar de recursos específics.
Promoure l’acollida de les persones joves nouvingudes i les relacions interculturals entre les
persones joves i el seu entorn.
Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat i la resolució de
conflictes.
Prevenir i eradicar les violències que afecten les persones joves (violència masclista,
assetjament escolar, laboral, sexual o per raó de sexe o gènere).
Promoure la convivència, la resolució de conflictes i la solidaritat entre les persones joves.
Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat i la resolució de
conflictes.
Garantir per igual a totes les persones joves l’accés a les noves tecnologies i a les informacions
digitals.
Participació i oci
Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la diversitat dels joves per
vetllar per la seva implicació i participació.
Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels joves a adoptar posicions més actives,
compromeses i crítiques amb el seu entorn.
Incrementar i millorar la interlocució dels joves amb l’administració.
Gestionar el lloguer de la carpa per les entitats, persones...
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Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la diversitat dels joves per
vetllar per la seva implicació i participació.
Impulsar espais de participació (siguin iniciativa institucional o de la gent jove) on les persones
joves tinguin una incidència real en el procés de presa de decisions i en totes les fases
d’elaboració de la política pública i atenent a la perspectiva inclusiva.
Fomentar la difusió de les produccions culturals realitzades per les persones joves i la creació
de públics per promocionar-les i augmentar el seu consum entre la població.
Potenciar les manifestacions culturals de proximitat, de baix cost i consum proper com a eina
per promoure la cohesió social i la participació.
Generar una oferta de lleure de qualitat i a un cost accessible a tots els joves de la població i
adaptada a les franges d’edat.
Centralitzar l’oferta de lleure i cultural juvenil per facilitar l’accés a les persones joves de Torelló.
Generar espais de promoció i difusió de les diferents manifestacions artístiques dels joves.
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DISSENY
Cada proposta va acompanyada d’una fitxa amb els objectius, les accions, els destinataris, la
temporalització i els indicadors d’avaluació.
Hem endreçat les diferents propostes sorgides de la següent manera:
-

Prevenir els comportaments no respectuosos amb la integritat i la llibertat de les
persones joves i sensibilitzar sobre aquests aspectes.
Promoure una mobilitat accessible i sostenible amb perspectiva inclusiva i que tingui en
compte les necessitats de desplaçament juvenil.
Promoure un oci responsable, alternatiu i no basat en el consumisme (així com
alternatives d’oci nocturn).
Arribar a les famílies que tenen poca informació com orientar els seus fills i filles.

Continuar amb els projectes:
-

-

Aprofitar la xarxa de joventut per sensibilitzar i conscienciar sobre temes d’actualitat
juvenil.
Prevenir els comportaments no respectuosos amb la integritat i la llibertat de les
persones joves i sensibilitzar sobre aquests aspectes.
Facilitar l’ús de l’espai públic per a activitats i formes d’expressió juvenil, tot garantint
una distribució equitativa entre les persones joves i altres col·lectius en els usos dels
espais públics.
Promoure un oci responsable, alternatiu i no basat en el consumisme (així com
alternatives d’oci nocturn).
Aprofitar la xarxa de joventut per sensibilitzar i conscienciar sobre temes d’actualitat
juvenil.

Cal dir que la realitat és múltiple i canviant, així que al llarg d’aquests quatre anys de ben segur
que hi haurà alguna adaptació d’objectiu i acció així com afegir-ne de nous o impossibilitat de
desenvolupar-ne alguns.
Cada final d’any es publicarà un informe d’avaluació sobre el que s’ha desenvolupat.
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PLANTEJAMENT
La recopilació de la informació presentada en els apartats anteriors ens ha permès conèixer la
situació actual de la gent jove de Torelló (ARJ) i quines accions es duen a terme (APJ) per tal
de determinar a quines de les necessitats se’ls dona resposta i quines són les mancances.
L’objectiu final d’aquesta diagnosi és poder donar resposta a les prioritats dels àmbits
focalitzats, per tal de poder definir programes i actuacions, incidint així en les demandes i
necessitats de la realitat actual i prevista per als pròxims anys dels joves de Torelló.
Un cop analitzada tota la informació (les necessitats expressades pels joves, l’anàlisi per part
dels professionals i polítics, les dades sociodemogràfiques i l’avaluació de les polítiques de
joventut), n’hem extret unes conclusions. Aquestes conclusions ens permetran concretar el
treball que farem des de la Regidoria en els propers anys per poder donar resposta a tot el que
s’ha plantejat.
Amb el Pla Local de Joventut de Torelló 2012/2016 s’ha avançat en la consolidació de les
accions pròpies de la Regidoria de Joventut. La majoria de les accions plantejades s’han dut a
terme.
Cal tenir en compte que s’han creat moltes accions noves sobretot a partir de la detecció de
noves necessitats i pel nou context socioeconòmic que ha provocat la creació de nous
projectes sobretot en l’àmbit de Promoció de la salut amb la creació del servei de l’espai
consulta a l’Institut Cirvianum, la continuïtat de la Taula de Salut Nits i més implicació en la
campanya de prevenció de Carnaval, per potenciar més l’emancipació juvenil. A més, hem
incorporat com a nostres les accions de les campanyes d’Igualtat i LGBTI i ens proposem una
acció en la qual participarem en el Servei Atenció Integral (punt d’atenció per a persones que
pateixin discriminacions o agressions en motiu de la seva orientació sexual) conjuntament amb
Benestar Social d’aquest Ajuntament.
També som conscients que el nou servei de joventut TORELLÓ JOVE (abans Punt16 creat
l’any 2012) ha donat més força a l’equip tècnic de joventut; per tant, que se situïn les polítiques
de joventut a l’Ajuntament i al poble ha permès que la Regidoria intervingui en molts àmbits que
afecten els joves. Tal com han expressat els joves, el Torelló Jove és un servei ben valorat i
conegut per la majoria dels joves del municipi.
Continuarem treballant en el projecte Assessorament acadèmic i professional ja que ha estat
molt valorat pel col·lectiu juvenil. Valoren el suport que els dóna per a la seva trajectòria vital i
per la seva emancipació. També ens van comentar que les famílies haurien d’estar ben
informades perquè ells necessiten que les seves famílies es puguin implicar més i millor en la
seva trajectòria vital.
Ens demanen més activitats d’oci i poder-se implicar en la programació dels concerts de Festa
Major. De moment és una demanda que queda recollida, però que no ens plantegem de
treballar per manca de temps. Es proposo la continuïtat de les activitats d’oci que organitzem
des del Torelló jove, com és el Raid dels Ausetans, campionat Skate, curs premonitori...
Es valora molt la figura professional com és la dinamitzadora juvenil, com a persona propera,
igual que la informadora. Fa uns anys que durant sis mesos a l’any el Torelló jove disposa de
dinamitzadora a través d’un pla d’ocupació dins de Pla de Barris.
S’han creats més espais de participació els quals es valoren i es proposa la seva continuïtat.
Com per exemple els delegats i delegades, joves que passen pel servei, els Deixebles de Sant
Feliu, Agrupament Escolta, joves atesos dins del Programa Promoció de la Salut... Els joves no
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volen un Consell de joves o similar, sinó que ens comenten que utilitzant el nostre servei o
adreçant-se a la Regidoria o al mateix Alcalde poden demanar o expressar les seves
necessitats... Cal continuar reforçant el vincle amb les entitats juvenils i no juvenils per
continuar treballant per la cohesió social i d’acompanyament.
Des del nou Pla Local de Joventut continuarem treballant criteris de transversalitat i de les
polítiques de joventut integrals al municipi ja que els projectes enriqueixen i per suposat són els
joves els que més guanyen.
Actualment el treball transversal es dóna en diferents intensitats, ja que en ocasions la
interdepertamentalitat, amb Pla de Barris, es dóna a Promoció Econòmica per mitjà de DLI i la
Comissió per Competències, també amb Educació a través del PEC i la Xarxa de debat
Educatiu, Grup Comarcal Orientació Acadèmica i professional de l’Observatori FP a Osona,
amb Benestar Social, Salut Pública i Polítiques d’igualtat, amb campanyes de prevenció
violències masclistes, amb promoció salut i la reducció de riscos en drogues i amb la Comissió
d’Esports per la Inclusió Social.
Pel que fa a la realitat multicultural de Torelló, l’hem incorporada en tots els projectes que
realitzem i no ens comporta cap problemàtica. Intentem treballar-ho des d’una perspectiva
inclusiva. Inclusió entesa per garantir oportunitats, reforçar nous valors com ara la participació
ciutadana a la societat i la veu central de la comunitat. La participació amb joves amb menys
oportunitats.
Al llarg de tot el procés de participació del PLJ, han estat moltes les demandes expressades
pels joves que ja s’estan duent a terme des de la Regidoria de Joventut o des d’alguna altra
àrea.
El PLJ ha estat un motor de dinamització i recerca de joves organitzats i no organitzats. Ha
millorat el coneixement de les necessitats dels joves de Torelló i de la Vall del Ges.
També ha permès millorar el contingut com la metodologia de les polítiques de joventut.
Segons els diferents grups de discussió realitzats, podem concloure que el PLJ ha tingut un
efecte positiu en la planificació de les polítiques de joventut. Per tant, es fa evident el salt
qualitatiu de les polítiques de joventut al municipi.
Hem fet nostra l’estratègia del Pla Nacional de Joventut de Catalunya tot desenvolupant
objectius i accions referents a cinc àmbits d’actuació.
Finalment, hem d’establir prioritats polítiques i estudiar en quina mesura podem gestionar els
nostres recursos. Com a programa estrella de l’aposta política en matèria de joventut, cal
destacar el treball per projectes. Es tracta d’un repte important a través del qual ens volem fixar
en el COM a l’hora d’engegar iniciatives;d’aquesta manera, pretenem implicar grups concrets
de joves en projectes que puguin ser del seu interès col·lectiu i que a la vegada reportin un
benefici a la comunitat.
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PROPOSTES
Propostes tècniques noves
La incorporació d’un nou eix de treball IGUALTAT – LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL pel treball
desenvolupat a la Taula de salut NQT i la campanya de prevenció d’assetjaments sexuals en
espais de festa durant 2016 i el 2017. Com a novetat i a partir de diferents atencions
individualitzades, serem un punt d’atenció com a Servei Atenció Integral LGTBI (atenció per a
persones que pateixin discriminacions o agressions en motiu de la seva orientació sexual)
conjuntament amb Benestar Social d’aquest Ajuntament.
Pel que fa a l’eix SALUT Les actuacions que fins ara fèiem com a Pla Local de Prevenció de
Drogues incorporem les accions al PLJ ja que les accions són liderades per la Regidoria de
Joventut. Per a nosaltres és més eficaç a nivell tècnic.
Promourem un nou projecte que es va iniciar fa poc temps i que surt a iniciativa de la tècnica
de drogues i que es valora la continuïtat i que incorporarem com a nou en aquest nou PLJT i en
l’àmbit de Promoció de la salut la creació del servei de l’espai consulta a l’Institut Cirvianum.
En EDUCACIÓ ens plantegem arribar a les famílies perquè siguin aquestes facilitadores de
l’èxit educatiu dels seus fills i filles a la secundària apoderant-les així de més informació i
recursos.
En PARTICIPACIÓ i OCI s’ha iniciat també fa poc, i a partir de la demanda dels mateixos
joves, més trobades amb els delegats i delegades. Ens demanen més eines i recursos per
poder ser més actius als seus centres i canviar aspectes organitzatius dels centres que no els
agrada.
També detectem joves que volien una nova activitat d’estiu amb valors i responsabilitat; per
això, continuarem organitzant el curs de premonitor/a per a l’estiu.
Per acabar, comentar que el nou servei de joventut TORELLÓ JOVE (abans Punt16 creat l’any
2012) ha donat més força a l’equip tècnic de joventut;per tant, que se situïn les polítiques de
joventut a l’Ajuntament i al poble ha permès que la Regidoria intervingui en molts àmbits que
afecten els joves. Tal com han expressat els joves, el Torelló Jove és un servei ben valorat i
conegut per la majoria dels joves del municipi.
Propostes de continuïtat
A grans trets, podem dir que aquest nou PLJ de Torelló seguirà amb la majoria de les accions
plantejades en el PLJ 2012-2016, modificant així alguns aspectes metodològics, d’avaluació...
La valoració de l’equip tècnic del Torellójove és de continuar-los fent ja que continuen donant
resposta a les seves necessitats i els joves també ens demanen que es continuïn fent i
modificant aspectes de millora.
Propostes juvenils
Un altre projecte que per nosaltres és molt important i molt ben valorat pel col·lectiu juvenil per
la importància en la seva trajectòria vital i per la seva emancipació és l’Assessorament
acadèmic i professional. Continuarem sent presents als centres de Torelló durant la setmana,
les sessions informatives... Com dèiem abans, demanen que les famílies estiguin ben
informades perquè ells i elles necessiten que els seus pares i mares estiguin també ben
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informats per implicar-se també en la trajectòria vital dels seus fills. Aquesta és una nova
demanda que ens plantegem donar resposta.
Ens demanen més activitats d’oci i poder-se implicar en la programació dels concerts de Festa
Major. De moment és una demanda que recollim, però que no ens plantegem de treballar per
manca de temps. Es proposa la continuïtat de les activitats d’oci que organitzem des del Torelló
jove com és el Raid dels Ausetans, campionat Skate, curs premonitori...
Es valora molt la figura professional com és la dinamitzadora juvenil, com a persona propera,
igual que la informadora. Fa uns anys que el torellójove disposa durant sis mesos l’any de
dinamitzadora a través dels Plans d’Ocupació de Pla de Barris.
S’han creats espais de participació els quals es valoren i es proposa la seva continuïtat. Com
per exemple els delegats i delegades, joves que passen pel servei, els Deixebles de Sant Feliu,
Agrupament Escolta, joves atesos dins del Programa Promoció de la Salut... Els joves no volen
un Consell de joves o similar, sinó que comenten que utilitzant el nostre servei o adreçant-se a
la regidoria o al mateix Alcalde poden demanar o expressar les seves necessitats... Cal
continuar reforçant el vincle amb les entitats juvenils i no juvenils per continuar treballant per la
cohesió social i d’acompanyament.
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DESCRIPCIÓ METODOLÒGICA (PRINCIPIS RECTORS)
Com ja hem anat explicant fins al moment, el PNJCat 2010-2020 ens ha servit com a marc de
referència alhora d’elaborar el pla que ara teniu entre mans. En el PNJCat s’hi defineixen 4
principis rectors que conceptualitzen una única manera d’entendre i de desenvolupar les
polítiques de joventut de qualsevol institució i que, per tant, asseguraran la coherència
metodològica de qualsevol de les accions que es portin a terme des de qualsevol d’aquestes
administracions.
Els Principis rectors de les Polítiques de Joventut
QUALITAT
Fa referència als aspectes que han de contribuir a què el desenvolupament de les polítiques de
joventut es facin sobre la rigorosa “voluntat de fer-ho bé” tot incorporant criteris de qualitat,
eficiència i eficàcia.
Entès com a:
-

Adequació a la realitat
Proximitat
Innovació i creativitat
Avaluació

PARTICIPACIÓ
Les polítiques de joventut no poden estar allunyades de les persones joves i el moviment
juvenil organitzat, així com d’altres agents que poden intervenir en el desenvolupament de la
política i la realitat juvenil: centres educatius, entitats que treballen per a joves, etc.
Entès com a:
-

Governança democràtica
Corresponsabilitat
Formes de democràcia directa i semidirecta

TRANSFORMACIÓ
Les polítiques de joventut han de tenir una funció transformadora per tal de contribuir a la
missió del PNJCat. Per tant, caldrà que tinguin un impacte positiu en la realitat juvenil i en
l’entorn tot transformant les condicions de vida per millorar-les i facilitar que totes les persones
puguin desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida i fer possible un entorn-societat
que ho permeti.
Entès com a:
-

Inclusió (perspectiva inclusiva)
Universalisme
Lluita contra les desigualtats socials
Formes de democràcia directa i semidirecta
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INTEGRALITAT
Les diferents esferes de la vida de les persones estan interconnectades. Aquesta connexió
implica treballar les polítiques de joventut des d’una perspectiva integral, tenint en compte la
multicausalitat de les problemàtiques, la multiplicitat dels agents implicats i els diferents
processos juvenils.
Entès com a:
-

Transversalitat
Govern multinivell
Treball en xarxa
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ACCIONS
Cada proposta va acompanyada d’una fitxa amb els objectius, les accions, els destinataris, la
temporalització i els indicadors d’avaluació.
Cal dir que la realitat és múltiple i canviant, així que al llarg d’aquests quatre anys de ben segur
que hi haurà alguna adaptació d’objectiu i acció així com afegir-ne de nous o impossibilitat de
desenvolupar-ne alguns. Cada final d’any es publicarà un informe d’avaluació sobre el que s’ha
desenvolupat.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Facilitar als grups classe informació
actualitzada dels diferents itineraris del
sistema educatiu.
Atendre la diversitat de l’alumnat dins del
sistema educatiu, donant resposta a les
diferents necessitats, especialitats i punts de
partida desiguals de les persones joves.
Donar a conèixer als joves que finalitzen
l’etapa de la secundària obligatòria les
diferents opcions de formació postobligatòria
que s’ofereixen a la comarca d’Osona.

x

x

x

x

Assessorar a joves i famílies per poder fer
bé la tria a l’hora de prendre decisions tan
importants com són l’àmbit acadèmic i
professional.

x

x

x

x

Sessions informatives a alumnes de 3r i 4t
d’ESO.

x

x

x

x

Sessions informatives a alumnes de 2n de
batxillerat.

x

x

x

x

Sessions informatives alumnes de PFI
Comerç i vendes.

x

x

x

x

x

x

x

x

Informar i orientar de l’oferta formativa
existent (reglada i no reglada).

Càpsula, jornades d’orientació acadèmica i
professional d’àmbit comarcal.

Donar eines a les famílies per acompanyar els
seus fills i filles en aquest moment de transició
educativa.
Servei PIDCES:
Facilitar a alumnes i professors el servei
d’informació descentralitzada als centres
d’ensenyament.

Informació d’interès per a les persones joves
dels centres.
Servei d’informació i orientació.
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2021

2020

Facilitar l’accés, la permanència en el sistema
educatiu i la finalització dels estudis de les
persones joves, per minimitzar el fracàs
escolar i l’abandonament prematur en tots els
nivells educatius (obligatoris i postobligatoris).

2019

Garantir
l’assessorament
i
l’orientació
acadèmica i professional per facilitar la presa
de decisions, la planificació i la implicació.

2018

Apoderar, orientar i acompanyar la persona
jove en el seu procés educatiu, a fi d’afavorir
la realització del seu projecte de vida i la seva
autonomia personal.

Accions
2017

Objectius
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X

X

x

X

X

X

X

X

X

l’oferta

X

X

X

Suport en el tràmit d’Inscripcions, sol·licitud
de beques i proves d’accés i poder-ho
tramitar fent ús del servei Connecta’t.

X

X

X

Actualització
centres.

plafons

informatius

dels

Presentació del Torelló Jove.
Apropar els serveis del Torelló Jove als
centres.
Publicació i actualització de les novetats del
Departament d’Ensenyament i del Canal
d’Universitats.
Oferir informació actualitzada dels diferents
tràmits i dates de realització amb l’objectiu
que arribi al màxim de persones possibles.

Publicació i actualització de
formativa d’àmbit local i comarcal.

Identificar els diferents agents vinculats a la
formació i orientació professional a Osona i
les seves comarques veïnes.
Identificar l’oferta formativa actual a Osona i
comarques veïnes.
Detectar les
especialitzada.

necessitats

de

formació

Detectar les necessitats del teixit productiu
comarcal i potencialitats de la FP dual a
Osona.

x
Pla Estratègic de Formació Professional a
Osona 2020.
x

x

x

x

X

X

Organització Tallers Competencials.

x

x

Organització i desenvolupament d’activitats
formatives tècnics i tècniques.

x

x

x

x

Participació en les sessions de treball que
se’ns ha convocat per a la diagnosi del Pla.
Formar part del grup de treball d’Orientació
del Pla.

Millorar la coordinació existent entre els
diferents agents vinculats a l’orientació, la
formació i la inserció: recursos municipals i
comarcals, SOC, centres educatius i
empreses.
Definir i establir un sistema territorial de
concertació i Governança de la formació
professional a Osona (consell comarcal de la
FP o Taula de la FP a Osona).
Crear espais d’acompanyament i qualificació
professional flexibles per a aquelles persones
joves que han abandonat els estudis en edats
primerenques o amb baixos nivells formatius.
Contribuir en la qualificació professional de
les persones en edat laboral amb pocs o
baixos nivells formatius.
Impulsar l’aprenentatge de competències
instrumentals i habilitats de les persones
joves i el rol de tots els agents implicats en el
procés i l’èxit educatiu.
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x

x

x
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Desplegar
mecanismes
específics
d’assessorament individualitzat per a la
inserció laboral de les persones joves i
d’accés a la informació sobre el funcionament
del mercat de treball, atenent la diversitat del
col·lectiu juvenil.

Conèixer els diferents perfils professionals i
competències necessàries.

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves
per augmentar les seves oportunitats d’accés
al treball i la realització del propi projecte
professional en igualtat d’oportunitats.
Reduir l’efecte de les desigualtats socials tot
facilitant l’accés a recursos educatius (formals
i informals) així com adequant-los a les
demandes i a les necessitats actuals.

Conèixer quines
tenen els estudis.

sortides

Promoure la formació contínua com a eina per
a la millora professional i laboral de les
persones joves.

Informació, assessorament i inscripció
programa “Joves per l’Ocupació”.
Reunions coordinació Consell Comarcal.

Informació inscripció SOC.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DLI (Dispositiu Local d’Inserció) des de
Joventut.

Millorar la coordinació i el treball en xarxa
entre els professionals dels diferents serveis
que treballen amb persones joves tant en
l’etapa de transició escola-treball com en la de
cerca de feina.

Xarxa de debat Educatiu.

Incorporar l’ocupabilitat per competències
com la metodologia de referència en l’atenció
a les persones demandants d’ocupació.

Organització Tallers Competencials.
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professionals

Informació Garantia Juvenil i programes.
Crear espais d’acompanyament i qualificació
professional flexibles per a aquells joves que
han abandonat els estudis en edats
primerenques o amb baixos nivells formatius.

x

Participar en el PEC (Pla Educatiu de
Ciutat).

x

2021

Facilitar informació sobre quins estudis
s’adeqüen més als interessos professionals
de la persona.

2020

Contribuir a la reflexió de quins són els
interessos i preferències professionals de la
persona.
Informar de l’oferta formativa que doni
resposta a les necessitats socials i de l’entorn,
establint vincles entre l’esfera formativa i la
laboral.

2019

Accions

2018

Objectius

2017

OCUPABILITAT I EMPRENEDORIA
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PROMOCIÓ DE LA SALUT

Donar a conèixer i sensibilitzar les persones
joves sobre els hàbits i les conductes
saludables (salut física i mental, mobilitat
segura i sostenible, afectiva i sexual,
laboral, social, alimentària, etc..) amb
llenguatges, canals i agents propers a elles.

x

x

x

Nits Q – L’Aigua també vol festa.

x

x

Espai Consulta Torelló Jove.

x

x

Grup motor campanya de Carnaval.

x

x

Assessorar i fer prevenció per disminuir les
conductes de risc associades a la salut en
tots els àmbits que afecten les persones
joves.
Informació i assessorament individual sobre
qualsevol dubte al voltant de la salut.
Reduir el consum d’alcohol per Festa Major
i altres festes.
Oferir aigua de forma gratuïta a aquelles
persones que els responsables de barres
creuen que la necessiten.
Augmentar l’adquisició de coneixements,
hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut de les persones joves.
Coresponsabilitzar tots els agents que
intervenen en la generació d’estils de vida i
hàbits saludables.
Augmentar l’adquisició de coneixements,
hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut de les persones joves.
Donar a conèixer i sensibilitzar les persones
joves sobre els hàbits i les conductes
saludables (salut física i mental, mobilitat
segura i sostenible, afectiva i sexual,
laboral, social, alimentària, etc..) amb
llenguatges, canals i agents propers a elles.
Assessorar i fer prevenció per disminuir les
conductes de risc associades a la salut en
tots els àmbits que afecten les persones
joves: salut física i mental, afectiva i sexual,
laboral, social, alimentària, etc.
Informació i assessorament individual sobre
qualsevol dubte al voltant de la salut.
Participar en el disseny, la implementació i
l’avaluació de la campanya.
Implicar als diferents agents en la
campanya per la reducció de riscos durant
Pla local de joventut Torelló 2017-2021

x

2021

2019

Espai Consulta Institut Cirvianum.

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

2020

2018

Accions
2017

Objectius
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el carnaval.
Informar, orientar i assessorar sobre
drogues, sexualitat, violències per evitar
situacions que posin en risc les persones
joves i la ciutadania.
Detectar les necessitats per promoure un
oci nocturn de qualitat.
Augmentar l’adquisició de coneixements,
hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut de les persones joves.
Organitzar campanyes per promoure un oci
de qualitat i evitar conductes de risc.

Taula salut NQT.

x

Programa PASA.

x

x

x

Bus Nit Carnaval.

x

x

x

Coordinacions amb els educadors socials i
altres serveis.

x

x

Taller: A la classe ens cuidem! Volem centres
escolars lliures d’assetjament”.

x

x

Col·laborar amb la campanya de carnaval.
Fer una taula de salut NQT que representi
el màxim d’agents com bars, agents
educatius, regidories, entitats...
Treballar conjuntament amb els menors i la
seva família i donar pas així a una
intervenció educativa específica que s’ajusti
a les demandes de cada jove i als possibles
riscs derivats d’aquests primers consums.
Donar una resposta educativa al menor i a
la família com alternativa a l’aplicació de les
sancions econòmiques, aconseguir que els
menors assumeixen i es responsabilitzin de
les seves accions, reconeixent els fets..
Impulsar accions de prevenció respecte a
les diverses conductes de risc.
Evitar accidents de trànsit per carnaval.
Reduir el volum de trànsit per les carreteres
comarcals per carnaval.
Utilitzar la inscripció del bus nit per informar
i orientar els joves per gaudir millor de la
festa.
Treballar la prevenció de forma transversal
per implicar tots els agents que directament
o indirectament poden facilitar un canvi en
aquelles conductes que són de risc.
Conèixer el significat de l’assetjament amb
perspectiva de gènere.
Identificar
diferents
manifestacions
d’assetjament.
Comprendre
la
relació
entre
les
desigualtats, les discriminacions socials i
l’assetjament.
Reflexionar sobre la pressió de grup a
l’adolescència.
Desenvolupar empatia cap a la resta de
companys i companyes del grup i habilitats
comunicatives i socials.
Crear eines grupals i individuals per
prevenir i actuar davant situacions
d’assetjament
Treballar conjuntament amb els centres
educatius de secundària per donar resposta
a necessitats relacionades amb la salut dels
joves, l’orientació acadèmica i professional
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i la participació.

Programar accions per evitar conductes de
risc en la població jove.

Donar a conèixer els serveis i les accions
que ofereix el Torelló Jove.

Impulsar l’espai
Cirvianum.

consulta

a

l’Institut

Pla local de joventut Torelló 2017-2021

Reunió centres educatius de secundària per
detectar necessitats en l’àmbit de salut.

x

x

x
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IGUALTAT –LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL

Torelló Jove Centre d’atenció integral LGTBI

x

x

x

Servei Connecta’t.

x

x

x

x

Espots per a la no violència masclista.

x

x

x

x

Tallers de sensibilització.

x

x

x

x

x

x

x

x

Sensibilitzar i prevenir la discriminació a les
persones LGTBI.

Informar de recursos específics.
Promoure l’acollida de les persones joves
nouvingudes i les relacions interculturals entre
les persones joves i el seu entorn.
Garantir per igual a totes les persones joves
l’accés a les noves tecnologies i a les
informacions digitals.
Prevenir i eradicar les violències que afecten
les persones joves (violència masclista,
assetjament escolar, laboral, sexual o per raó
de sexe o gènere).
Sensibilitzar i capacitar les persones joves en
el respecte a la diversitat i la resolució de
conflictes.
Prevenir i eradicar les violències que afecten
les persones joves (violència masclista,
assetjament escolar, laboral, sexual o per raó
de sexe o gènere).
Prevenir i eradicar les violències que afecten
les persones joves (violència masclista,
assetjament escolar, laboral, sexual o per raó
de sexe o gènere).
Promoure la convivència, la resolució de
conflictes i la solidaritat entre les persones
joves.

Concurs de cartells de 25 de novembre.
Nits Q – Sortim per divertir-nos.

Sensibilitzar i capacitar les persones joves en
el respecte a la diversitat i la resolució de
conflictes.
Garantir per igual a totes les persones joves
l’accés a les noves tecnologies i a les
informacions digitals.

Pla local de joventut Torelló 2017-2021
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2021

2019

2020

2018

Accions
2017

Objectius
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Incrementar i millorar la interlocució dels joves
amb l’administració.
Generar eines, espais i mecanismes de
participació adaptats a la diversitat dels joves
per vetllar per la seva implicació i participació.
Fomentar una cultura participativa i la
predisposició dels joves a adoptar posicions
més actives, compromeses i crítiques amb el
seu entorn.l
Impulsar espais de participació (siguin
iniciativa institucional o de la gent jove) on les
persones joves tinguin una incidència real en
el procés de presa de decisions i en totes les
fases d’elaboració de la política pública i
atenent a la perspectiva inclusiva.

WhatsApp del Torelló Jove.
Xarxes
Socials
Instagram).

(Facebook,

Twitter,

2021

Torelló Jove com equipament de proximitat.

2020

Generar eines, espais i mecanismes de
participació adaptats a la diversitat dels joves
per vetllar per la seva implicació i participació.

2019

Accions
2018

Objectius

2017

PARTICIPACIÓ I OCI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Raid dels Ausetans.

x

x

x

x

x

Urban #Skeitor – Open d’skate de Torelló.

x

x

x

x

x

Taules de discussió.

x

Trobada de delegats.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Promoure campanyes de sensibilització a
través de concursos de cartells.
Generar espais de promoció i difusió de les
diferents manifestacions artístiques dels
joves.

Concurs de cartells.
Espai d’exposició Torelló Jove.

Fomentar la difusió de les produccions
culturals realitzades per les persones joves i
la creació de públics per promocionar-les i
augmentar el seu consum entre la població.
Potenciar les manifestacions culturals de
proximitat, de baix cost i consum proper com
a eina per promoure la cohesió social i la
participació.
Generar una oferta de lleure de qualitat i a
baix cost accessible a tots els joves de la
població i adaptada a les franges d’edat.

Campanyes de promoció i participació a les
festes locals.
Agrupament escolta comte Jofre i Verge de
Rocaprevera.

x

x

x

x

x

Subvencions per a l’organització del casal
de joves i casal d’infants.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Centralitzar l’oferta de lleure i cultural juvenil
per facilitar l’accés a les persones joves de
Torelló.

Guia d’estiu.

Gestionar el lloguer de la carpa per les

Torelló Jove gestiona la carpa municipal.
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entitats, persones...

Generar eines, espais i mecanismes de
participació adaptats a la diversitat dels joves
per vetllar per la seva implicació i participació.
Incrementar i millorar la interlocució dels joves
amb l’administració.
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FITXES DE LES ACCIONS
EIX

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

ÀMBIT TREBALL

Educació

ACCIONS

Informar i orientar de l’oferta formativa existent (reglada i no reglada).
Assessorar a joves i famílies per poder fer bé la tria a l’hora de prendre
decisions tan importants com són l’àmbit acadèmic i professional.

OBJECTIUS

Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés
educatiu, a fi d’afavorir la realització del seu projecte de vida i la seva
autonomia personal.
Garantir l’assessorament i l’orientació acadèmica i professional per
facilitar la presa de decisions, la planificació i la implicació.
Facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització
dels estudis de les persones joves, per minimitzar el fracàs escolar i
l’abandonament prematur en tots els nivells educatius (obligatoris i
postobligatoris).

DESCRIPCIÓ

El servei que s’ofereix des del Torelló Jove és informar i orientar les
persones joves i les seves famílies dels diferents itineraris educatius
amb la finalitat que cada persona en funció de les seves
característiques personals (autoconeixement) i les característiques dels
estudis pugui trobar itineraris formatius adients als seus objectius
professionals. Potenciar el paper de l’educació com a factor clau en
l’èxit del desenvolupament de la persona.

DESTINATARIS

Joves de 14 a 30 anys
Famílies
Torelló i la Vall del Ges

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre d’usuaris
Nombre de consultes realitzades
Nombre de consultes resoltes
Equip tècnic del Torelló Jove

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals.
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EIX

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

ÀMBIT TREBALL

Educació

ACCIONS

Sessions informatives alumnes de 3r i 4t d’ESO
Sessions informatives alumnes de 2n de batxillerat
Sessions informatives alumnes de PFI Comerç i vendes

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

RECURSOS

AVALUACIÓ

DIFUSIÓ
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Facilitar als grups classe informació actualitzada dels diferents itineraris
del sistema educatiu.
Atendre la diversitat de l’alumnat dins del sistema educatiu, donant
resposta a les diferents necessitats, especialitats i punts de partida
desiguals de les persones joves.
Des del Torelló Jove, cada any durant el segon trimestre de curs,
s’ofereixen unes sessions informatives i de clarificació de dubtes a
l’alumnat dels diferents centres educatius de secundària de Torelló, que
es troben en cursos de finals d’itinerari (etapes) i joves del PFI.
Joves de 14 a 20 anys matriculats als centres de secundària de Torelló
(en aquests centres també hi assisteixen joves de la Vall del Ges i Orís).
Demandes del professorat.
HUMANS
Coordinador/a
Informador/a

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Centres Educatius

Enquesta joves assistents
Valoració per part dels centres
Equip tècnic del Torelló Jove
Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals.
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EIX

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

ÀMBIT TREBALL

Educació

56

ACCIONS

Càpsula, jornades d’orientació acadèmica i professional d’àmbit
comarcal

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

RECURSOS

AVALUACIÓ
DIFUSIÓ

Donar a conèixer als joves que finalitzen l’etapa de la secundària
obligatòria les diferents opcions de formació postobligatòria que
s’ofereixen a la comarca d’Osona.
Donar eines a les famílies per acompanyar els seus fills i filles en aquest
moment de transició educativa.
Aquestes jornades pretenen facilitar i donar eines que ajudin a la presa
de decisions sobre el seu futur l’alumnat de 4t d’ESO de tots els centres
de Torelló i de la comarca. Algunes sessions més teòriques i d’altres
més pràctiques amb tallers o demostracions per part dels centres que
ofereixen formacions postobligatories: formació professional, cicles
d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, batxillerat modalitat
Arts i PFI. Sessions per ajudar l’autoconeixement i Punts d’orientació
personalitzada POP.
El Torelló Jove, des de l’inici de Càpsula, que forma part de la comissió
de treball encarregada d’organitzar les jornades, d’informar-ne als
centres, recollir les inscripcions, demanar la col·laboració a l’Institut
Cirvianum per participar en les sessions informatives i de demostració
del CF GM SMX (que sempre hi ha col·laborat) i ser un dels POP.
Formem part de la Comissió de Treball per l’organització de la Jornada
Comarcal Capsula.
Joves de 15 a 17 anys matriculats als centres de secundària d’Osona
Professorat
Famílies (només sessions tarda)

HUMANS
Tècnics de Joventut d’Osona
Servei Local d’Ocupació de Vic
Joves PFI Vic

ESTRUCTURALS
Consell Comarcal
Regidories de Joventut d’Osona
Oficina Jove
Torelló Jove

Enquesta joves assistents
Valoració per part dels centres
Valoració Consell Comarcal i tècnics de Joventut
Equip tècnic del Torelló Jove
Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals i comarcals, Ràdio Flaixbac, plafons centres
educatius, Torelló Jove, Servei Local d’Ocupació, Oficina Jove
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EIX

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

ÀMBIT TREBALL

Educació

ACCIONS

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

RECURSOS

AVALUACIÓ

DIFUSIÓ
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Servei PIDCES:
Informació d’interès per a les persones joves dels centres
Servei d’informació i orientació
Actualització plafons informatius dels centres
Presentació del Torelló Jove
Facilitar a alumnes i professors el servei d’informació descentralitzada
als centres d’ensenyament.
Apropar els serveis del Torelló Jove als centres.
Durant el curs escolar el Torelló Jove es desplaça als centres educatius
de secundària de l’Institut Cirvianum i escola Rocaprevera a l’hora del
pati per oferir informació d’interès als joves.
A principis de curs es presenta el Torelló Jove (serveis, activitats, tallers
i informació que poden trobar-hi) a l’alumnat de primer d’ESO de
l’Institut i alumnat de PFI Treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
Joves de 12 a 18 anys matriculats a l’Institut Cirvianum de Torelló i
Escola Rocaprevera
Professionals dels centres
HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil
Tècnic/a de drogues

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Centres Educatius

Enquesta joves assistents
Valoració per part dels centres
Equip tècnic del Torelló Jove
Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals.
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EIX

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

ÀMBIT TREBALL

Educació

ACCIONS

Publicació i actualització de les novetats del Departament
d’Ensenyament i del Canal d’Universitats
Publicació i actualització de l’oferta formativa d’àmbit local i comarcal
Suport en el tràmit d’Inscripcions, sol·licitud de beques i proves d’accés i
poder-ho tramitar fent ús del servei Connecta’t

OBJECTIUS

Oferir informació actualitzada dels diferents tràmits i dates de realització
d’aquests amb l’objectiu que arribi al màxim de persones possibles.

DESCRIPCIÓ

Publicació i actualització de les novetats del Departament
d’Ensenyament i del Departament d’Universitats i recerca a les xarxes
socials, Ràdio Ona, plafons centres educatius i Torelló Jove (proves
d’accés, calendari preinscripcions, matrícules, jornades portes obertes,
saló Ensenyament, Càpsula, sol·licitud beques, etc.).
Publicació i actualització de l’oferta formativa d’àmbit local i comarcal
(Forma’t a Torelló, Cursos Oficina Català Torelló, Centre formació
d’adults, programes i cursos d’àmbit comarcal: joves per l’ocupació,
garantia Juvenil, etc.).

DESTINATARIS

Joves
Famílies
Ciutadania

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Centres educatius de secundària

AVALUACIÓ

Nombre de Consultes
Equip tècnic del Torelló Jove

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, mitjans de
comunicació locals, plafons centres educatius i del Torelló Jove.
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EIX

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

ÀMBIT TREBALL

Educació

ACCIONS

Pla Estratègic de Formació Professional a Osona 2020
Participació en les sessions de treball que se’ns ha convocat per a la
diagnosi del Pla
Formar part del grup de treball d’Orientació del Pla

OBJECTIUS

Identificar els diferents agents vinculats a la formació i orientació
professional a Osona i les seves comarques veïnes.
Identificar l’oferta formativa actual a Osona i comarques veïnes.
Detectar les necessitats de formació especialitzada.
Detectar les necessitats del teixit productiu comarcal i potencialitats de
la FP dual a Osona.
Millorar la coordinació existent entre els diferents agents vinculats a
l’orientació, la formació i la inserció: recursos municipals i comarcals,
SOC, centres educatius i empreses.
Definir i establir un sistema territorial de concertació i Governança de la
formació professional a Osona (consell comarcal de la FP o Taula de la
FP a Osona).
El Pla estratègic pretén ser una eina per a la millora de l’encaix entre el
mapa formatiu i d’orientació professional amb la demanda del sector
productiu a la comarca d’Osona a partir de 5 eixos.

DESCRIPCIÓ

-

DESTINATARIS

RECURSOS

L’Impuls del treball col·laboratiu entre els agents d’orientació i
avançar de forma coordinada.
Seguir elaborant anàlisi sobre l’encaix oferta-demanda a Osona
i a les comarques veïnes.
Alineament estratègic de tots els agents implicats en la FP.
L’aposta per la innovació en la formació.
L’impuls d’accions de sensibilització que retornin el prestigi a
aquest tipus de formació.

Joves i Ciutadania
Centres educatius
Empreses
HUMANS
Consellers
comarcals
de
Promoció
Econòmica
i
d’Ensenyament
Alcaldes de la comarca
Tècnics de Creacció
Grup motor Pla Estratègic FP
Osona 2020
Coordinador/a
Informador/a

ESTRUCTURALS
Observatori Socioeconòmic
Consell Comarcal i Creacció
Serveis
Territorials
a
la
Catalunya
Central
del
Departament d’Ensenyament
Torelló Jove
SOC

AVALUACIÓ

Equip Tècnic del Pla i Equip tècnic del Torelló Jove

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, mitjans de
comunicació locals, plafons centres educatius i del Torelló Jove.
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EIX

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

ÀMBIT TREBALL

Educació

ACCIONS

DLI (Dispositiu Local d’Inserció) des de Joventut
Organització Tallers Competencials
Organització i desenvolupament activitats formatives tècnics i tècniques
Comissió Competències i equip DLI

OBJECTIUS

Crear espais d’acompanyament i qualificació professional flexibles per a
aquelles persones joves que han abandonat els estudis en edats
primerenques o amb baixos nivells formatius.
Contribuir en la qualificació professional de les persones en edat laboral
amb pocs o baixos nivells formatius.
Impulsar l’aprenentatge de competències instrumentals i habilitats de
les persones joves i el rol de tots els agents implicats en el procés i l’èxit
educatiu.

DESCRIPCIÓ

Continuar les reunions del DLI (Dispositiu Local d’Inserció) per millorar
la coordinació i el treball en xarxa entre els agents educatius del territori
que treballen amb joves.
Seguir treballant en la Comissió per competències tot oferint eines de
suport i millora de les competències personals: informació i orientació,
capacitats i habilitats necessàries pels llocs de treball, fomentar
l’autoconeixement i fer observable la importància de les competències
transversals.

DESTINATARIS

Joves i persones en edat laboral

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Educadors
Tècnica Educació
Tècnica Formació
Promoció Econòmica

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
La Cooperativa
La Carrera

AVALUACIÓ

Avaluació de l’equip DLI i Comissió Competències.
Nombre de persones informades i de persones interessades en la
formació.

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, mitjans de
comunicació locals, plafons del Torelló Jove, la Cooperativa,
biblioteques, la Carrera, edició de cartells i flyers
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EIX

OCUPABILITAT I EMPRENEDORIA

ÀMBIT TREBALL

Treball

ACCIONS

Facilitar informació sobre quins estudis s’adeqüen més als interessos
professionals de la persona
Conèixer quines sortides professionals tenen els estudis
Conèixer els diferents perfils professionals i competències necessàries

OBJECTIUS

Contribuir a la reflexió de quins són els interessos i preferències
professionals de la persona.
Informar oferta formativa que doni resposta a les necessitats socials i de
l’entorn, establint vincles entre l’esfera formativa i la laboral.
Desplegar mecanismes específics d’assessorament individualitzat per a
la inserció laboral de les persones joves i d’accés a la informació sobre
el funcionament del mercat de treball, atenent la diversitat del col·lectiu
juvenil.

DESCRIPCIÓ

Informar i assessorar el jove que decideix que vol seguir estudiant però
no sap que fer, on ho pot fer i quins requisits necessita per fer-ho. I per
aquell/a que vol treballar i vol conèixer quins recursos té a l’abast.

DESTINATARIS

Joves de 15 a 30 anys
Famílies

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Tècnica drogues

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre de Consultes
Equip tècnic del Torelló Jove

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals
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EIX

OCUPABILITAT I EMPRENEDORIA

ÀMBIT TREBALL

Treball

ACCIONS

Informació, assessorament i inscripció programa “Joves per l’Ocupació”
Reunions coordinació Consell Comarcal
Informació Garantia Juvenil i programes
Informació inscripció SOC

OBJECTIUS

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves
oportunitats d’accés al treball i la realització del propi projecte
professional en igualtat d’oportunitats.
Reduir l’efecte de les desigualtats socials facilitant així l’accés a
recursos educatius (formals i informals) i adequar-los a les demandes i
a les necessitats actuals.
Crear espais d’acompanyament i qualificació professional flexibles per a
aquells joves que han abandonat els estudis en edats primerenques o
amb baixos nivells formatius.

DESCRIPCIÓ

Joves per l’Ocupació: programa de formació professionalitzadora i
pràctica en empreses, adreçat a joves d’entre 16 a 24 anys.
Que tinguin o no el graduar en ESO. El programa s’acompanya
d’orientació laboral per fer cerca de feina i orientació pel retorn al
sistema educatiu. Per poder participar als Joves per l’Ocupació, un
requisit previ és estar inscrit al SOC i al Garantia Juvenil.
A les persones joves que fan cerca de feina se’ls informa del que és i
com inscriure’s al Garantia Juvenil i al SOC, com a demandants
d’ocupació però també com a beneficiaris de l’oferta formativa.

DESTINATARIS

Joves de 15 a 29 anys de Torelló i la Vall del Ges
Famílies

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Tècniques CCO
Impulsores Garantia Juvenil

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Consell Comarcal
SOC

AVALUACIÓ

Nombre de Consultes
Persones inscrites
Persones seleccionades
Valoració coordinació Joves per l’Ocupació
Equip tècnic del Torelló Jove

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals, plafons (Torelló jove, biblioteca, Serveis Socials,
Promoció Econòmica, etc.)
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EIX

OCUPABILITAT I EMPRENEDORIA

ÀMBIT TREBALL

Treball

ACCIONS

DLI (Dispositiu Local d’Inserció) des de Joventut
Xarxa de Debat Educatiu
Participar en el PEC (Pla Educatiu de Ciutat)
Organització Tallers Competencials

OBJECTIUS

Promoure la formació contínua com a eina per a la millora professional i
laboral de les persones joves.
Millorar la coordinació i el treball en xarxa entre els professionals dels
diferents serveis que treballen amb persones joves tant en l’etapa de
transició escola-treball com en la de cerca de feina.
Incorporar l’ocupabilitat per competències com la metodologia de
referència en l’atenció a les persones demandants d’ocupació.

DESCRIPCIÓ

Continuar les reunions del DLI (Dispositiu Local d’Inserció) per millorar
la coordinació i el treball en xarxa entre els agents educatius del territori
que treballen amb joves.
Seguir treballant en la Comissió per competències amb la voluntat de
millorar les nostres competències transversals que a més d’afectar els
llocs de treball estan en sincronia amb les de les persones demandants
i les necessitats del mon laboral.

DESTINATARIS

Persones en edat laboral

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Educadors
Tècnica Educació
Tècnica Formació
Promoció Econòmica

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
La Cooperativa

AVALUACIÓ

Nombre de Consultes
Avaluació de l’equip DLI i Comissió Competències

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals, plafons (Torelló jove, biblioteca, Serveis Socials,
Promoció Econòmica, etc.)
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Espai Consulta Institut Cirvianum

OBJECTIU

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves.
Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les
conductes saludables (salut física i mental, mobilitat segura i sostenible,
afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc..) amb llenguatges,
canals i agents propers a elles.
Assessorar i fer prevenció per disminuir les conductes de risc
associades a la salut en tots els àmbits que afecten les persones joves.
Informació i assessorament individual sobre qualsevol dubte al voltant
de la salut.

DESCRIPCIÓ

Aquest espai de consulta és un servei relativament nou que es va iniciar
l’any 2016. S’ofereix en el mateix Institut Cirvianum. Consisteix en una
atenció individualitzada i personalitzada. Els serveis que s’ofereixen
són:
•
Espai de consulta (cada dimarts durant el primer pati).
•
Derivacions del tutor o tutora o la psicopedagoga.

•
Participació en les tutories. Segons les necessitats que
es detectin a cada curs o cada classe.
DESTINATARIS

RECURSOS

Joves de 12 a 18 anys
HUMANS
Coordinador/a
Informadora
Tècnica de drogues

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Institut Cirvianum

AVALUACIÓ

Nombre de consultes realitzades
Nombre de consultes resoltes
Enquestes de valoració dels serveis

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals.
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Nits Q – L’Aigua també vol festa

OBJECTIU

Reduir el consum d’alcohol per Festa Major i altres festes.
Oferir aigua de forma gratuïta a aquelles persones que els responsables
de barres creuen que la necessiten.
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves.
Coresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació
d’estils de vida i hàbits saludables.

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

RECURSOS

Per Festa Major, i conjuntament amb l’entitat Deixebles de Sant Feliu
(entitat organitzadora de la Festa Major per als joves), organitzem la
campanya de prevenció de conductes de risc per evitar situacions que
puguin afectar els joves i sobretot per reduir el consum d’alcohol.
Joves de 12 a 30 anys
Ciutadania
HUMANS
Coordinador/a
Tècnic/a de drogues
Dinamitzador/a juvenil
Representants de deixebles de
Sant Feliu
Nits Q Torelló

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Quantitat d’aigües
Avaluació per part de deixebles de Sant Feliu
Avaluació equip tècnic de Joventut
Avaluació Taula Salut NQT

DIFUSIÓ

Xarxes socials del Torelló Jove, les xarxes de Deixebles, cartells.
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

AMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Espai Consulta Torelló Jove

OBJECTIU

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves.
Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les
conductes saludables (salut física i mental, mobilitat segura i sostenible,
afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc..) amb llenguatges,
canals i agents propers a elles.
Assessorar i fer prevenció per disminuir les conductes de risc
associades a la salut en tots els àmbits que afecten les persones joves:
salut física i mental, afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc.
Informació i assessorament individual sobre qualsevol dubte al voltant
de la salut.

DESCRIPCIÓ

Aquest espai de consulta és un servei que s’ofereix en el mateix Torelló
Jove. Consisteix en una atenció individualitzada i personalitzada. Els
serveis que s’ofereixen són:
L’espai consulta ofereix els següents serveis:
•
Atenció de consultes en l’espai del Torelló Jove (hores
convingudes).
•
Realització de tallers informatius sobre consums de
drogues i altres aspectes associats a l’oci nocturn a aquelles
entitats i serveis que ho demanin.
•
Gestió de recursos de prevenció: estand i material
informatiu.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys
Famílies

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Tècnic/a de drogues

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Institut Cirvianum

AVALUACIÓ

Nombre de consultes realitzades
Nombre de consultes resoltes
Enquestes de valoració dels serveis

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals.
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Grup motor campanya de Carnaval

OBJECTIU

Participar en el disseny, la implementació i l’avaluació de la campanya.
Implicar els diferents agents en la campanya per a la reducció de riscos
durant el Carnaval.
Informar, orientar i assessorar sobre drogues, sexualitat, violències per
evitar situacions que posin en risc les persones joves i la ciutadania.

DESCRIPCIÓ

Ja fa uns set anys que es porta a terme la Campanya: Per Carnaval tot
s’hi val? Passa-t’ho bé sense passar-te! Aquesta campanya s’adreça
a diferents col·lectius com els carrossaires, joves, famílies, bars,
supermercats, etc.
La trajectòria que té la Regidoria de Joventut a l’hora d’organitzar
accions de promoció de la salut ha comportat la implicació de la
Regidoria en el projecte.
S’organitzen diferents actuacions de prevenció adreçades a diferents
grups i col·lectius.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys, ciutadania, carrossaires, bars, supermercats...

RECURSOS

AVALUACIÓ

HUMANS
Coordinador/a
Tècnic/a de drogues
Pla de Barris
ACTE
Deixebles de Sant Feliu
Pullasu
Mossos
Policia Local
CAP
Protecció Civil
AMPA
Centres Educatius
Carrossaires

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
La Carrera
Hotel Entitats
Centres educatius

Valoració de la comissió de Carnaval
Valoració Grup motor campanya Carnaval
Qüestionaris de valoració sessions informatives
Participació xerrada famílies
Abast a la xarxes social
Nombre de persones amb coma etílic
Nombre de persones ateses al CAP
Nombre de denúncies, robatoris, aldarulls...
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Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals, bàners per les xarxes socials, edició de cartells amb
recomanacions, cartes a joves i famílies, recomanacions directes a les
colles carrossaires, presentació campanya Carnaval...
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Taula salut NQT

OBJECTIU

Detectar les necessitats per promoure un oci nocturn de qualitat.
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que
contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves.
Organitzar campanyes per promoure un oci de qualitat i evitar
conductes de risc.
Col·laborar amb la campanya de Carnaval.
Fer una taula de salut NQT que representi el màxim d’agents com bars,
agents educatius, regidories, entitats...

DESCRIPCIÓ

La taula de salut Nits Q Torelló neix amb la necessitat d’aglutinar i
coordinar les accions de salut per promoure un oci de qualitat a Torelló.
Hi ha moltes entitats locals i l’Ajuntament que organitzen festes
culturals. Aquestes activitats volem que tinguin qualitat i que facilitin la
cohesió social del municipi.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys i la ciutadania

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Tècnic/a de drogues
Persones Taula Salut

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
La Cooperativa

AVALUACIÓ

Avaluació campanyes
Persones que assisteixen a reunions de NQT
Equip tècnic del Torelló Jove
Equip tècnic de Pla de Barris
Avaluació Taula Salut

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals de les diferents entitats de la Taula
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Programa PASA

OBJECTIU

Treballar conjuntament amb els menors i la seva família i donar pas així
a una intervenció educativa específica que s’ajusti a les demandes de
cada jove i als possibles riscs derivats d’aquests primers consums.
Donar una resposta educativa al menor i a la família com alternativa a
l’aplicació de les sancions econòmiques, aconseguir que els menors
assumeixen i es responsabilitzin de les seves accions, reconeguin els
fets...

DESCRIPCIÓ

El projecte PASA és un projecte mancomunat entre el Consell Comarcal
d’Osona i els ajuntaments de Vic, Manlleu, Torelló i Tona que dona una
resposta educativa i reparadora a infraccions comeses per a menors
d’edat.
Aquest pla defineix un treball específic i detallat a partir de diferents
tutories i/o sessions de contingut socioeducatiu i dins de les quals es
crea un espai de reflexió que ajudi els joves a evitar, reduir i/o eliminar
conductes de risc relacionades amb el consum.
Les sessions són personalitzades i desenvolupen accions concretes per
a cada cas. Algunes de les accions, però, se centren en:
• Treballar els problemes amb la parella a causa del consum.
• Preparació i presentació a les proves d’accés a Cicles
Formatius de Grau Mitjà.
• Tècniques d’estudi per ajudar a superar els exàmens del cicle.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 18 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Tècnic/a de drogues
Educadors socials

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Institut Cirvianum

AVALUACIÓ

Evolució dels casos tractats
Nombre de casos d’èxit tractats
Seguiment dels casos tractats
Coordinacions anuals amb els grup motor

DIFUSIÓ

Xarxes Torelló Jove
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Bus Nit Carnaval

OBJECTIU

Impulsar accions de prevenció respecte a les diverses conductes de
risc.
Evitar accidents de trànsit per Carnaval.
Reduir el volum de trànsit per les carreteres comarcals per Carnaval.
Utilitzar la inscripció del bus nit per informar i orientar els joves per
gaudir millor de la festa.

DESCRIPCIÓ

Aquesta és una acció organitzada de manera conjunta entre el Consell
Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Torelló, en col·laboració amb els
ajuntaments d’Osona. És una acció dissenyada per reduir la sinistralitat
a la carretera durant les festes del Carnaval.
S’ofereix un servei de transport nocturn per tornar les persones joves de
Torelló cap als diferents municipis d’Osona durant la nit del dissabte del
Carnaval.
Les característiques del servei són:
• Sortida dels autobusos al carrer del Ter a les 4 hores de la
matinada
• Les places són limitades i cal inscripció prèvia
• El cost del BusNit és de 6 €
• Els menors de 18 anys han de presentar un full d’autorització
familiar

DESTINATARIS

Joves de 16 a 30 anys i adults que el demanin

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador juvenil
Tècnica de drogues
Personal tècnic de Joventut del
CCOO
Policia local
2 persones de reforç

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Consell Comarcal d’Osona
Punts d’informació de la comarca
Ajuntaments de la comarca que
no tenen punts d’informació

AVALUACIÓ

Inscripcions: per edats, sexe i municipis

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, edició de bàners per a les webs i xarxes
socials, de tots els organismes i institucions col·laboradores, mitjans de
comunicació locals i comarcals, edició de flyers i cartells
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Coordinacions amb els educadors socials i altres serveis

OBJECTIU

Treballar la prevenció de forma transversal per implicar tots els agents
que directament o indirectament poden facilitar un canvi en aquelles
conductes que són de risc.

DESCRIPCIÓ

Els joves atesos des del PASA i els que atenem a través de l’espai
consulta i que necessiten d’altres recursos i/o serveis per tractar la
problemàtica d’una forma transversal necessita d’unes coordinacions
esporàdiques per telèfon o correu electrònic per anar comentant i
informant del treball que es porta a terme.

DESTINATARIS

Joves de 16 a 30 anys

RECURSOS

AVALUACIÓ

HUMANS
Coordinador/a
Tècnic/a de drogues
Educadors Serveis Socials
Tutors centres
Nombre de joves atesos
Reducció conductes de risc
Equip tècnic

DIFUSIÓ
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Taller: A la classe ens cuidem! Volem centres escolars lliures
d’assetjament”

OBJECTIU

Conèixer el significat de l’assetjament amb perspectiva de gènere.
Identificar diferents manifestacions d’assetjament.
Comprendre la relació entre les desigualtats i discriminacions socials i
l’assetjament.
Reflexionar sobre la pressió de grup a l’adolescència.
Desenvolupar empatia cap a la resta de companys i companyes del
grup i habilitats comunicatives i socials.
Crear eines grupals i individuals per prevenir i actuar davant situacions
d’assetjament.

DESCRIPCIÓ

Tallers per treballar prevenció del bullying. El contingut dels tallers:
Què és l’assetjament escolar? Tipus, manifestacions i conseqüències,
tant a nivell individual com grupal.
Discriminació, desigualtats i LGTBfòbia.
Pressió de grup. Habilitats comunicatives i relacionals.
Empatia i cohesió de grup.
Recursos i eines per prevenir situacions d’assetjament.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 16 anys

RECURSOS

HUMANS
Persones que realitzen els tallers
Coordinadora

AVALUACIÓ

Valoració quantitativa i qualitativa del taller

DIFUSIÓ
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EIX

PROMOCIÓ DE LA SALUT

ÀMBIT TREBALL

Salut

ACCIONS

Reunió centres educatius de secundària per detectar necessitats en
l’àmbit de salut

OBJECTIU

Treballar conjuntament amb els centres educatius de secundària per
donar resposta a necessitats relacionades amb la salut dels joves,
l’orientació acadèmica i professional i la participació.
Programar accions per evitar conductes de risc en la població jove.
Donar a conèixer els serveis i les accions que ofereix el Torelló Jove.
Impulsar l’espai consulta a l’Institut Cirvianum.

DESCRIPCIÓ

Aquestes reunions ens permeten conèixer les necessitats que tenen els
equips educatius dels centres de secundària de Torelló en l’àmbit de la
salut. A partir d’aquestes reunions, concretem el pla de treball pel que fa
al programa de Promoció de la Salut.
També ens és útil per concretar dates per presentar als docents els
serveis del Torelló Jove i per concretar dates per presentar el Raid dels
Ausetans, el personal del Torelló jove, etc.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 19 anys
Equips docents

RECURSOS

AVALUACIÓ

DIFUSIÓ

HUMANS
Persones que realitzen els tallers
Coordinadora
Informadora
Tècnica de drogues
Dinamitzador/a

ESTRUCTURALS
Centres educatius
Torelló Jove

Valoració quantitativa i qualitativa de les accions
Nombre de consultes
Valoració equip Joventut

Xarxes socials del Torelló Jove
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EIX

IGUALTAT –LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL

ÀMBIT TREBALL

Integració - Cohesió social

ACCIONS

Torelló Jove Centre d’atenció integral LGTBI

OBJECTIU

Sensibilitzar i prevenir la discriminació a les persones LGTBI.
Informar de recursos específics.

DESCRIPCIÓ

El Servei d’informació i atenció que ofereix el Torelló Jove vol atendre
les persones LGTBI, les seves famílies o persones interessades que
s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat
o expressió de gènere.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 29 anys
Famílies
Ciutadania

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a

ESTRUCTURALS
Torelló jove

AVALUACIÓ

Nombre de consultes
Avaluació de l’equip tècnic
Avaluació amb l’equip SIAD Osona

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i premsa local i
comarcal
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EIX

IGUALTAT –LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL

ÀMBIT TREBALL

Participació – Cohesió social

ACCIONS

Servei Connecta’t

OBJECTIU

Promoure l’acollida de les persones joves nouvingudes i les relacions
interculturals entre les persones joves i el seu entorn.
Garantir per igual a totes les persones joves l’accés a les noves
tecnologies i a les informacions digitals.

DESCRIPCIÓ

El servei Connecta't és un servei gratuït que permet utilitzar els serveis
informàtics situats al Torelló Jove.
L’horari de funcionament del servei és de dilluns a divendres d’11 a 13h
i de 16 a 19h.

DESTINATARIS

Joves de 14 a 30 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a

ESTRUCTURALS
Torelló jove

AVALUACIÓ

Nombre de carnets del servei connecta’t emesos
Nombre d’usuaris del servei durant l’any
Evolució dels usuaris des de la implantació del servei

DIFUSIÓ

Bloc i web de l’Ajuntament
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EIX

IGUALTAT –LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL

ÀMBIT TREBALL

Igualtat - Cohesió social

ACCIONS

Espots per a la no violència masclista

OBJECTIU

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

RECURSOS

AVALUACIÓ
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Prevenir i erradicar les violències que afecten les persones joves
(violència masclista, assetjament escolar, laboral, sexual o per raó de
sexe o gènere).
Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat i
la resolució de conflictes.
El concurs d'espots per a la no violència masclista que s'emmarca en
les campanyes que es duen a terme en motiu del Dia Internacional per
a l'Eliminació de la violència cap a les dones. Té com a principal
objectiu sensibilitzar la població sobre les violències masclistes i
difondre els valors per a una societat igualitària, justa i lliure de
violències.
El concurs organitzat des del VicDones, SIAD Osona, SIAD Manlleu,
Polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana,
compta des del 2014 amb la col·laboració d'entitats del territori, com ara
Cine Club Vic. El concurs consisteix a realitzar un espot de 20 o 30
segons de durada, amb continguts que fomentin valors contraposats a
les violències masclistes. Els treballs poden incloure aspectes com la
identificació de les causes de les violències, propostes de prevenció, la
suma de la població al rebuig de les violències, recursos existents, etc.
La participació és a partir dels 16 anys i pot ser individual o en grup, i
només es pot presentar un espot per cada persona/grup que hi participi.
Joves de 16 a 30 anys
Ciutadania
HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
SIAD Osona
SIAD Manlleu
Polítiques
d'igualtat
l'Ajuntament de Torelló
Mancomunitat La Plana

ESTRUCTURALS
Torelló jove
ETC de Vic
Consell Comarcal Osona
de

Nombre d’espots presentats
Qualitat i creativitat dels espots presentats
Evolució quant al nombre de propostes presentades des de la primera
edició
Grau d’incidència en la població
Avaluació de l’equip Joventut i de l’equip comarcal
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DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mitjans de comunicació, webs i xarxes socials d’organismes
col·laboradors, Xarxa SIJS

EIX

IGUALTAT –LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL

ÀMBIT TREBALL

Igualtat - Cohesió social

ACCIONS

Tallers de sensibilització

OBJECTIU

Prevenir i eradicar les violències que afecten les persones joves
(violència masclista, assetjament escolar, laboral, sexual o per raó de
sexe o gènere).

DESCRIPCIÓ

Programació de diversos tallers i xerrades com per exemple:
Taller sortir de l’armari
Taller a batxillerat- El mite de l’amor romàntic
Taller de bullying

DESTINATARIS

Joves de 12 a 20 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil
Tècnic/a de drogues
Associació Candela
Cap estudis centres

ESTRUCTURALS
Torelló jove
Centres educatius

AVALUACIÓ

Nombre de joves
Nombre de tallers
Informe entitat
Avaluació equip Torelló Jove
Avaluació participants
Avaluació centres

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mitjans de comunicació, webs i xarxes socials d’organismes
col·laboradors
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EIX

IGUALTAT –LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL

ÀMBIT TREBALL

Igualtat - Cohesió social

ACCIÓ

Concurs de cartells de 25 de novembre

OBJECTIU

Prevenir i eradicar les violències que afecten les persones joves
(violència masclista, assetjament escolar, laboral, sexual o per raó de
sexe o gènere).
Promoure la convivència, la resolució de conflictes i la solidaritat entre
les persones joves.
Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat i
la resolució de conflictes.

DESCRIPCIÓ

El concurs s’organitza amb la voluntat de buscar el cartell que serà la
imatge dels actes del Dia Internacional per l’eliminació de la violència
vers les dones a Osona.
Amb l’organització d’aquest concurs es vol sensibilitzar la població de
les diferents formes i expressions amb què es manifesta la violència de
gènere i, d’aquesta manera, lluitar i conscienciar per a la seva
eradicació. L’inici del concurs s’emmarca dins la campanya d’activitats
programades pel 8 de març: Dia Internacional de les Dones.

DESTINATARIS

Majors de 16 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil
Tècnic/a de drogues
VicDones-SIAD Osona
SIAD Manlleu
Polítiques
d'igualtat
l'Ajuntament de Torelló
Mancomunitat La Plana

ESTRUCTURALS
Torelló jove

de

AVALUACIÓ

Nombre de cartells presentats
Qualitat i creativitat dels cartells presentats
Evolució quant a nombre de propostes presentades des de la primera
edició

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mitjans de comunicació, webs i xarxes socials d’organismes
col·laboradors, Xarxa SIJS
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EIX

IGUALTAT –LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL

ÀMBIT TREBALL

Igualtat - Cohesió social

ACCIONS

Nits Q – Sortim per divertir-nos

OBJECTIU

Prevenir i eradicar les violències que afecten les persones joves
(violència masclista, assetjament escolar, laboral, sexual o per raó de
sexe o gènere).
Promoure la convivència, la resolució de conflictes i la solidaritat entre
les persones joves.
Sensibilitzar i capacitar les persones joves en el respecte a la diversitat i
la resolució de conflictes.

DESCRIPCIÓ

Dins del marc del projecte Nits Q Torelló, es prendran mesures per
sensibilitzar sobre l’assetjament i les agressions sexuals que pateixen
les noies joves en espais d’oci. La campanya es desenvoluparà sota el
títol ‘Sortim per divertir-nos’.
Aquesta campanya preveu dur a terme accions en les principals festes
populars del municipi com Festa Major, el Carnaval, Festus...
Les accions a dur a terme preveuen:
Tallers a alumnes de secundària ‘El consentiment és sexy’
Publicació i difusió d’un manifest
Editar materials gràfics i flyers de sensibilització

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys
Ciutadania

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Equip motor NQT
Taula Salut
Tècnic/a de drogues

ESTRUCTURALS
Torelló jove
La Cooperativa

AVALUACIÓ

Enquestes entre els joves sobre els hàbits
Grau d’incidència de les campanyes entre la població
Grau de coneixement de les campanyes entre el col·lectiu de joves
Grau de satisfacció amb els serveis

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mitjans de comunicació, webs i xarxes socials d’organismes
col·laboradors
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EIX

IGUALTAT –LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL

ÀMBIT TREBALL

Participació - Cohesió social

ACCIONS

Emissió de certificats digitals

OBJECTIU

Garantir per igual a totes les persones joves l’accés a les noves
tecnologies i a les informacions digitals.

DESCRIPCIÓ

Un certificat digital s’emet per una autoritat de certificació i admès pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i permet:
Identificar-se davant les administracions públiques catalanes.
Realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques.
Signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la
signatura manuscrita.
El Torelló Jove ofereix un servei integral per a la sol·licitud i gestió dels
certificats digitals.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 30 anys i la ciutadania

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a

AVALUACIÓ

Nombre de certificats emesos

DIFUSIÓ

Bloc i web de l’Ajuntament
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Torelló Jove com a equipament de proximitat
ACCIONS

OBJECTIU

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

RECURSOS

AVALUACIÓ

DIFUSIÓ

Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la
diversitat dels joves per vetllar per la seva implicació i participació.
Incrementar i millorar la interlocució dels joves amb l’administració.
El servei que s’ofereix des del Torelló Jove és de proximitat, des d’on
els joves de Torelló poden vehicular les seves inquietuds i fer arribar les
seves propostes de manera directa. Es disposa d’una àmplia atenció
horària i d’un equip tècnic que permet canalitzar les propostes juvenils.
És també un espai des d’on s’implica els diferents grups de joves en les
polítiques que els afecten.
Joves de 12 a 29 anys
Ciutadania
Torelló i la Vall del Ges
HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil
Tècnic/a de drogues

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

Nombre d’usuaris
Nombre de consultes realitzades
Nombre de consultes resoltes
Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals
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ÀMBIT TREBALL

Participació – Informació – Cohesió social

ACCIONS

WhatsApp del Torelló Jove
Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagram)

OBJECTIU

Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la
diversitat dels joves per vetllar per la seva implicació i participació.
Incrementar i millorar la interlocució dels joves amb l’administració.

DESCRIPCIÓ

El servei de WhatsApp és un dels canals de comunicació utilitzat pel
Torelló Jove per tal de facilitar el vincle dels usuaris amb el servei.
La presència a les xarxes és una eina que ens permet facilitar el vincle i
l’arribada de la informació cap als diversos col·lectius joves i mantenir i
establir canals de comunicació que els joves tenen com a propis.

DESTINATARIS

Joves de 13 a 29 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinadora
Informadora
Dinamitzador/a juvenil
Tècnica de drogues

ESTRUCTURALS
Telefonia mòbil
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre de consultes realitzades via WhatsApp
Nombre de consultes resoltes via WatsApp
Nombre de nous usuaris que arriben a través del WhatsApp
Evolució de seguidors de les xarxes
Nombre d’interaccions a les xarxes
Grau de satisfacció dels usuaris

DIFUSIÓ

Bloc, Facebook, Twitter, Instagram, WatsApp
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PARTICIPACIÓ I OCI

ÀMBIT TREBALL

Participació – Lleure – Cohesió social

ACCIONS

Raid dels Ausetans

OBJECTIU

Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la
diversitat dels joves per vetllar per la seva implicació i participació.
Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels joves a adoptar
posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu entorn.

DESCRIPCIÓ

El Raid dels Ausetans és una iniciativa que va néixer l’any 2006 com a
projecte mancomunat entre diferents ajuntaments de la comarca
d’Osona. El Raid consisteix en un conjunt d’activitats destinades a joves
d’edats compreses entre els 13 i els 29 anys. L’objectiu és transmetre
un conjunt de valors relacionats amb el respecte a les persones i al
medi que ens envolta a partir d’un conjunt d’activitats: socials,
esportives, d’aventura, culturals, d’oci, etc. Totes elles es desenvolupen
seguint un format de raid per puntuacions, com un torneig, amb dues
categories diferenciades: la de majors d’edat i la de menors. Durant el
torneig es van classificant els equips, que passaran primer a la fase
local i després a la final comarcal. Finalment, es proclamen absoluts els
equip i municipis guanyadors en cada una de les categories.

DESTINATARIS

Joves de 13 a 29 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil
Personal Anigami

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
La Carpa Torelló
Les Comes

AVALUACIÓ

Nombre de participants
Grau de satisfacció dels participants
Nombre de participants que repeteixen (fidelització)
Qualitat de les proves
Adequació de les proves a les franges d’edat

DIFUSIÓ

Bloc, webs de les diferents administracions que hi participen, Facebook,
Twitter, Instagram, WatsApp i
mitjans de comunicació locals i
comarcals, cartells als plafons del centres d’estudi de secundària i una
presentació als mateixos centres, demostració al Cirvianum
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ÀMBIT TREBALL

Participació – Cohesió social – Foment de l’esport - Cultura

ACCIONS

Urban #Skeitor – Open d’skate de Torelló

OBJECTIU

Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels joves a adoptar
posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu entorn.

DESCRIPCIÓ

El torneig es concep com un festival urbà on tenen cabuda les diferents
formes d’expressió que engloben aquest concepte: graffiti, música,
skate...
El concurs d’skate és l’excusa per crear un espai de trobada i diàleg
entre els joves i fomentar pràctiques esportives i creatives que vagin
molt més enllà de la competició en sí. Pràctiques que ajudin a valorar
els espais urbans com a llocs de trobada, de creació, de respecte entre
els conjunt dels seus usuaris.
Una oportunitat per posar en valor l’espai públic entre els joves, per
dotar-lo de contingut i fomentar el respecte, no només de l’espai públic,
sinó també dels seus usuaris.
Alhora aquest torneig permet la convivència entre joves, de situacions
socials, edats i motivacions diferenciades, però que comparteixen
espais comuns i inquietuds similars.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 29 anys
Ciutadania
Torelló i la Vall del Ges

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Dinamitzador/a juvenil
Personal Ona surf
AAVV Barri Joanot Martorell

ESTRUCTURALS
Skateparck La Cabanya
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre de participants al concurs
Satisfacció dels participants
Nombre de públic
Presència de patrocinis i col·laboradors

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, premsa local,
cartells, flyers, mailing, visites in situ a l’skatepark
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ÀMBIT TREBALL

Participació – Cohesió social

ACCIONS

Taules de discussió

OBJECTIU

Impulsar espais de participació (siguin iniciativa institucional o de la gent
jove) on les persones joves tinguin una incidència real en el procés de
presa de decisions i en totes les fases d’elaboració de la política pública
i atenent a la perspectiva inclusiva.

DESCRIPCIÓ

Des del Torelló Jove s’organitzen diferents taules de discussió amb els
joves del municipi sobre temàtiques d’actualitat i que puguin ser del seu
interès. Aquestes trobades esdevenen un espai d’intercanvi, de
participació i d’avaluació de les polítiques de joventut que es realitzen al
municipi. Són doncs una eina bàsica de participació juvenil. D’aquesta
manera, els participants poden vehicular les seves inquietuds,
necessitats i perspectives sobre temes que afecten tant al municipi com
al conjunt de la societat.
Les reunions de participació permeten treballar temes relacionats amb
les activitats del Torelló Jove i també les que s’organitzen com a
municipi.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 29 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil
Tècnic/a de drogues

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre de taules de discussió
Grau de satisfacció
Nombre de joves i perfil (edat, sexe...)

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mailing, cartells...
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EIX
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ÀMBIT TREBALL

Participació – Cohesió social

ACCIONS

Trobada de delegats

OBJECTIU

Impulsar espais de participació (siguin iniciativa institucional o de la gent
jove) on les persones joves tinguin una incidència real en el procés de
presa de decisions i en totes les fases d’elaboració de la política pública
i atenent a la perspectiva inclusiva.

DESCRIPCIÓ

Trobada durant una tarda, on participen els delegats de secundària.
Aquestes reunions són un mitjà per conèixer de primera mà les
necessitats i inquietuds dels alumnes dels centres educatius i permeten
divulgar els drets i deures que tenen com a representants de les aules,
funcions que han de desenvolupar durant l’any.
Les trobades s’estructuren a partir de dinàmiques, jocs i elements de
discussió predeterminats.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 20 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil
Tècnic/a de drogues
Quiralia

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Centres educatius
La Cooperativa

AVALUACIÓ

Valoració qualitativa dels alumnes
Valoració qualitativa dels agents implicats
Nombre de joves participants i el seu perfil (edat, sexe, centre
educatiu...)

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mailing, cartells, mitjans de comunicació locals, cartells als centres
educatius de secundària
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EIX

PARTICIPACIÓ I OCI

ÀMBIT TREBALL

Participació- Cultura - Creativitat

ACCIONS

Concurs de cartells

OBJECTIU

Fomentar la difusió de les produccions culturals realitzades per les
persones joves i la creació de públics per promocionar-les i augmentar
el seu consum entre la població.
Generar espais de promoció i difusió de les diferents manifestacions
artístiques de la gent jove.
Promoure campanyes de sensibilització a través de concursos de
cartells.

DESCRIPCIÓ

El concurs de cartells és una proposta creativa i participativa que
engloba el conjunt dels municipis que formen part de la Vall del Ges.
La proposta presenta alguns canvis respecte a edicions anteriors. Es
contempla la possibilitat que la temàtica sigui rotativa, de manera que
convidi a una major participació amb més diversitat de públic.
Es proposa un tema que hagi estat tractat durant l’any i que respongui a
temàtiques referents a la salut, cohesió social, igualtat. Fomentar la
creativitat i sensibilitzar en relació amb el tema proposat en el concurs.
En els propers anys les temàtiques de treball que es proposen són:
Alimentació saludable
Drogues
Sexualitat

DESTINATARIS

Joves de 12 a 29 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Dinamitzador/a juvenil
Informador/a
Tècniques de Sant Pere de
Torelló
Tècnica de Sant Vicenç de
Torelló

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre de participants en el concurs
Qualitat de les propostes

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mailing a les diferents escoles i acadèmies d’art, participants d’anteriors
edicions, mitjans de comunicació locals
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EIX

PARTICIPACIÓ I OCI

ÀMBIT TREBALL

Participació- Cultura - Creativitat

ACCIONS

Espai d’exposició Torelló Jove

OBJECTIU

Fomentar la difusió de les produccions culturals realitzades per les
persones joves i la creació de públics per promocionar-les i augmentar
el seu consum entre la població.
Generar espais de promoció i difusió de les diferents manifestacions
artístiques dels joves.

DESCRIPCIÓ

L’Espai d’exposició Torelló Jove és un espai d’expressió d’art per a
joves. Aquesta iniciativa vol facilitar que joves artistes locals, de l’entorn
més immeditat o de la comarca, puguin exposar les seves creacions
tenint en compte les diverses disciplines artístiques que existeixen.

DESTINATARIS

Joves de 12 a 29 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinadora
Dinamitzadora
Informador/a

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre d’artistes que exposen
Grau de satisfacció dels participants
Nombre d’assistents a les exposicions

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mailing a les diferents escoles i acadèmies d’art, participants d’anteriors
edicions, mitjans de comunicació locals
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EIX

PARTICIPACIÓ I OCI

ÀMBIT TREBALL

Participació- Cultura – Cohesió social

ACCIONS

Campanyes de promoció i participació a les festes locals

OBJECTIU

Potenciar les manifestacions culturals de proximitat, de baix cost i
consum proper com a eina per promoure la cohesió social i la
participació.

DESCRIPCIÓ

Difusió entre la població jove de les activitats que es realitzen a les
diverses festes locals (Festa Major, Festus, Reis, Carnaval, Festes
Majors de barris).

DESTINATARIS

Joves de 12 a 29 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Dinamitzador/a juvenil
Informador/a

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre d’activitats
Abast en les xarxes socials

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
cartells a diversos plafons, mitjans de comunicació locals
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PARTICIPACIÓ I OCI

ÀMBIT TREBALL

Participació- Lleure – Cohesió social

ACCIONS

Agrupament escolta comte Jofre i Verge de Rocaprevera

OBJECTIU

Generar una oferta de lleure de qualitat i a baix cost accessible a tots
els joves de la població i adaptada a les franges d’edat.

DESCRIPCIÓ

L'Agrupament Escolta Comte Jofre i Verge de Rocaprevera és
l'agrupament escolta de Torelló. Disposa d’una oferta de lleure amb
activitats educatives i de respecte amb l’entorn que permeten
desenvolupar l’autonomia, la responsabilitat, l’organització i l’autogestió
pròpia de cada infant i jove. Aquesta oferta està adreçada als nens a
partir dels 6 anys (castors) fins a 18 anys (truc) cada una de les
branques d’edat esta tutelada pels seus respectius caps.
Des del Torelló Jove es vetlla per promocionar i divulgar les seves
activitats entre el col·lectiu infantil i juvenil del municipi.
Per part de l’Ajuntament de Torelló se cedeix un espai i una subvenció
pel funcionament de l’entitat. Se signa un conveni.

DESTINATARIS

Infants i joves de 6 a 30 anys

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Dinamitzador/a juvenil
Informador/a
Caps de l’agrupació

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Seu de l’Agrupació escolta

AVALUACIÓ

Reunions de coordinació
Contactes i converses per tràmits, manteniment edifici, col·laboracions
esporàdiques

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mitjans de comunicació locals
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ÀMBIT TREBALL

Lleure – Cohesió social

ACCIONS

Subvencions per a l’organització del casal de joves i casal d’infants

OBJECTIU

Generar una oferta de lleure de qualitat i a baix cost accessible a tots
els joves de la població i adaptada a les franges d’edat

DESCRIPCIÓ

Línia de subvencions que ofereix l’Ajuntament de Torelló per a
l’organització dels casals i activitats de lleure adreçats als adolescents
durant l’estiu.

DESTINATARIS

Infants de 3 a 12 anys
Joves de 12 a 16 anys

RECURSOS

AVALUACIÓ

HUMANS
Coordinador/a
Dinamitzador/a juvenil
Federació d’Ampa de Torelló

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Centres educatius

Nombre d’inscrits
Memòria de l’activitat
Reunió Federació

La valoració de l’equip tècnic
DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mitjans de comunicació locals, cartells, guia d’estiu
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PARTICIPACIÓ I OCI

ÀMBIT TREBALL

Comunicació – Cohesió social

ACCIONS

Guia d’estiu
Agenda del bloc Torelló Jove –Oci i Cultura

OBJECTIU

Centralitzar l’oferta de lleure i cultura juvenil per facilitar l’accés a la gent
jove de Torelló.

DESCRIPCIÓ

El bloc del Torelló Jove disposa d’un apartat sota la pestanya “Cultura i
Oci” des d’on es pot consultar tota l’oferta lúdica, cultural i de lleure que
es desenvolupa al municipi i té com a destinataris el col·lectiu de
persones joves.
A l’estiu també s’edita la Guia Estiu on es presenta tota l’oferta de lleure
que pot realitzar-se al municipis de la Vall del Ges durant el període de
vacances.

DESTINATARIS

Infants i Joves Ciutadania
Torelló i la Vall del Ges

RECURSOS

HUMANS
Coordinador/a
Informador/a
Dinamitzador/a juvenil
Entitats locals de Torelló

ESTRUCTURALS
Torelló Jove

AVALUACIÓ

Nombre d’usuaris del bloc
Nombre d’activitats presents a la guia
Distribució de la guia

DIFUSIÓ

Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
mitjans de comunicació locals, cartells als centres educatius i al Torelló
Jove
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Torelló Jove gestiona la carpa municipal
ACCIONS

OBJECTIU

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

RECURSOS

AVALUACIÓ

DIFUSIÓ

Gestionar el lloguer de la carpa per a les entitats, persones...
Generar eines, espais i mecanismes de participació adaptats a la
diversitat dels joves a l’hora de vetllar per la seva implicació i
participació.
Incrementar i millorar la interlocució dels joves amb l’administració.
L’equipament municipal de la carpa es va crear ara fa uns 20 anys. Es
va crear a partir de la demanda de diferents col·lectius que demanaven
a l’Ajuntament un equipament per a l’organització de festes, concerts,
sopars.
La Regidoria de Joventut tramita les sol·licituds.
Joves
Ciutadania
Entitats
HUMANS
Coordinador/a
Empresa neteja carpa

ESTRUCTURALS
Torelló Jove
Carpa

Nombre de sol·licituds
Despeses de manteniment
Despeses de neteja
Bloc, web de l’Ajuntament, Facebook, Twitter, Instagram i mitjans de
comunicació locals
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AVALUACIÓ
L’avaluació és un procés que ens permet detectar els punts forts i els febles, tot introduint
processos de millora en les diferents fases d’execució del Pla.
Preguntes
d’avaluació

Indicadors

Són coherents amb els
resultats de la diagnosi?

Grau d’idoneïtat dels
objectius en relació amb
les accions

Coherència

Fonts

Memòria dels projectes
Avaluacions
anteriors

de

plans

Entrevistes
realitzades
en la fase de diagnosi
Donen resposta a les
necessitats detectades?

Grau d’idoneïtat dels
objectius en relació amb
les accions

Memòries dels projectes
Memòries anuals

S’ha produït algun canvi
que justifiqui algun canvi?

Grau
d’avaluacions
positives de les accions
superior al 70%

Avaluacions
accions

de

les

S’han assolit els objectius

Assoliment d’un 70% dels
objectius

Avaluacions
accions

de

les

Objectius

Integralitat

Qui avalua?
Equip tècnic de la Regidoria de Joventut i de les àrees o organismes implicats en cada acció.

Quan s’avalua?
L’avaluació es farà de manera semestral i de manera global i al final de cada acció, de manera particular.

Preguntes
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Indicadors

Fonts
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d’avaluació

Participació

Participació dels agents
relacionats amb el sector
(àmbit escolar, àmbit
polític, tècnic, entitats
juvenils...)

Més d’una reunió amb
els diferents agents

S’ha
respectat
temporització

Grau d’acompliment del
calendari previst en un
70%

la

Actes de les reunions

Temporització marcada
Actes

Actes de les reunions

Integralitat

Avaluacions tècniques

Utilització d’altres vies de
comunicació

Disseny

S’ha
produït
una
coordinació entre els
agents, representants de
l’administració i entitats
juvenils

Més d’una reunió amb
els diferents agents

Avaluacions
dels
diferents agents i entitats
juvenils

Qui avalua?
Equip tècnic de la Regidoria de Joventut i de les àrees o organismes implicats en cada acció.

Quan s’avalua?
L’avaluació es farà de manera semestral i de manera global i al final de cada acció, de manera particular.
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Preguntes
d’avaluació

Indicadors

Fonts

Memòries
accions

En quina mesura s’han
assolit els objectius?

Grau d’assoliment dels
objectius en un 60%

de

les

Reunions amb entitats i
col·lectius de joves
Reunions tècniques

Memòries
accions

Eficàcia
S’han acomplert
previsions
pressupostàries

les

de

les

Grau de compliment del
pressupost previst en
un 90%
Pressupostos
municipals

Actes de les reunions

Hi ha hagut implicació
per part dels diferents
agents?

Implementació i resultats

Les accions han tingut
els resultats previstos?

Mínim d’una reunió
prèvia a l’inici de cada
acció

Indicadors previstos en
cada una de les
accions

Memòries
accions

de

les

Memòries
accions

de

les

Reunions d’avaluació
amb els agents i
organismes implicats

Impacte

Pla local de joventut Torelló 2017-2021

Taules de debat amb
els col·lectius de joves

S’han produït canvis
significatius
en
el
context on s’actuava?

Nombre
i
perfil
d’usuaris i perfil de les
accions

Memòries
accions

de

les
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Reunions d’avaluació
amb els agents i
organismes implicats

Taules de debat amb
els col·lectius de joves

Nombre
d’accions
comunicatives
realitzades

Material editat per cada
acció i/o campanya

Usuaris únics del bloc
Nombre de campanyes
comunicatives
utilitzades
S’ha
arribat
a
població potencial?

Usuaris únics de les
xarxes socials

la

Nombre d’usuaris i
impactes a les xarxes
socials

Visibilitat

Aparicions als mitjans
de comunicació

Impactes a les xarxes
socials

Recull de premsa dels
mitjans de comunicació

Memòries
accions
Hi
ha
hagut
la
participació esperada?

de

les

Nombre
i
perfil
d’usuaris i perfil de les
accions
Recomptes d’usuaris

Qui avalua?
Equip tècnic de la regidoria de joventut i de les àrees o organismes implicats en cada acció

Quan s’avalua?
Avaluació es farà de manera semestral a nivell global i al final de cada acció a nivell particular
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Preguntes
d’avaluació

Indicadors

Són coherents amb els
resultats de la diagnosi?

Grau d’idoneïtat dels
objectius en relació amb
les accions

Coherència

Fonts

Memòria dels projectes
Avaluacions
anteriors

de

plans

Entrevistes
realitzades
en la fase de diagnosi
Donen resposta a les
necessitats detectades?

Grau d’idoneïtat dels
objectius en relació amb
les accions

Memòries dels projectes
Memòries anuals

S’ha produït algun canvi
que justifiqui algun canvi?

Grau
d’avaluacions
positives de les accions
superior al 70%

Avaluacions
accions

de

les

S’han assolit els objectius

Assoliment d’un 70% dels
objectius

Avaluacions
accions

de

les

Objectius

Integralitat

Qui avalua?
Equip tècnic de la Regidoria de Joventut i de les àrees o organismes implicats en cada acció.

Quan s’avalua?
L’avaluació es farà de manera semestral i de manera global i al final de cada acció, de manera particular.

Preguntes
d’avaluació
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Indicadors

Fonts

EL DISSENY DEL PLA

Participació

Participació dels agents
relacionats amb el sector
(àmbit escolar, àmbit
polític, tècnic, entitats
juvenils...)

Més d’una reunió amb
els diferents agents

S’ha
respectat
temporització

Grau d’acompliment del
calendari previst en un
70%

la
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Actes de les reunions

Temporització marcada
Actes

Actes de les reunions

Integralitat

Més d’una reunió amb
els diferents agents
Avaluacions tècniques

Utilització d’altres vies de
comunicació

Disseny

S’ha
produït
una
coordinació entre els
agents, representants de
l’administració i entitats
juvenils

Avaluacions
dels
diferents agents i entitats
juvenils

Qui avalua?
Equip tècnic de la Regidoria de Joventut i de les àrees o organismes implicats en cada acció.

Quan s’avalua?
L’avaluació es farà de manera semestral i de manera global i al final de cada acció, de manera particular.
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EQUIP DE TREBALL
Jordi Rosell Plajats – Regidor de Joventut i Infància
Maria Villegas Jiménez – Coordinadora de Joventut i Infància
Teresa Faja Genovès - Informadora
Alexandra Vila, Laia sala i Joan Casas – Dinamitzadors Pla de Barris
Arantxa Serra i Alba García – Tècniques drogues

Amb el suport de Mònica Oms Escobar, tècnica de suport metodològic. Coordinadora territorial
a Barcelona. Agència de la Joventut – Direcció General de Joventut
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ENLLAÇOS D’INTERÈS
-

-

-

-

Llei 33/210 de Polítiques de Joventut de Catalunya
Orientacions per l’elaboració d’un Pla Local de Joventut, Direcció General de Joventut
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/ejoventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/orientacions_elaboraci
o_pla_local_joventut.pdf
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Departament de Benestar i Família,
Generalitat
de
Catalunya.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pla_nac
ional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf
PIECJ Osona 2016
Institut d’estadística de Catalunya “IDESCAT” òrgan estadístic de la Generalitat de
Catalunya https://www.idescat.cat/
Guia per elaborar la Diagnosi del Pla Local de Joventut , agència Catalana de Joventut,
juliol de 2011
Observatori Català de la Joventut. Departament de Treball, afers Socials i Famíla.
Generalitat de Catalunya
Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques locals de
Joventut. Direcció general de Joventut, febrer de 2012
Observatori Socioeconòmic d’Osona. http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/
Estudi
d’inserció
Laboral
Ensenyaments
Professionals
2016
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/insercio-laboral/inserciolaboral-2016.pdf
Pla Local de Joventut 2012-2016
Avaluació dels Plans Locals de Joventut, Col·lecció de Guies Pràctiques. Sinergia4,
Secretaria General de Joventut
Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre Avaluació de Polítiques Públiques. Institut
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques www.ivalua.cat
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ALTRES FONTS D’INFORMACIÓ
-

Web Ajuntament Torelló www.ajtorello.cat
PEC, Projecte Educatiu Ciutat
PAM, Pla d’Acció Municipal 2015-2019
Pla municipal d’Igualtat de Dones i Homes 2014-2018
Pla Inclusió Social
Pla Estratègic de FP Osona 2020
Pla Local de drogues
El 9 Nou, edició d’Osona i el Ripollès, apartat d’economia divendres. 3 de març de
2017
Tècnica Regidoria d’Ensenyament (nombre d’alumnes matriculats a Torelló mes de
setembre 2016)
Tècnica Oficina d’Habitatge Torelló
Tècnica de Diversitat i Ciutadania Torelló (nacionalitats població Torelló)
Joves dels grups de participació i de discussió
Informe Noctàmbules
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