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Introducció 

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va sol·licitar a l’empresa Porta Cabot l’encàrrec 

per a la realització del nou del Pla Local de Joventut del municipi. Aquest informe pretén 

ser el marc de referència en la planificació i aplicació de les polítiques de joventut en els 

pròxims 4 anys. El consistori volia conèixer i analitzar la realitat que viuen les persones 

joves del municipi per a la futura elaboració d’un Pla Local de Joventut (PLJ). Un guia 

per estructurar tot un seguit de polítiques efectives per a la millora de la vida i les 

condicions de les persones joves dels Hostalets de Pierola, així com per dinamitzar la 

seva participació i pertinença als afers municipals. El darrer Pla Local de Joventut del 

municipi englobava el període 2015-2019, i per tant moltes de les actuacions recollides 

en el disseny d’aquest darrer pla s’han d’avaluar i re-formular en un nou document, 

d’acord amb les necessitats actuals i perspectives futures de les persones joves.  

Actualment, els Hostalets de Pierola compta amb un equipament juvenil, el Punt Jove, 

el qual esdevé un espai de trobada on s’organitzen activitats dirigides a aquest col·lectiu. 

Alhora, el departament de Joventut ha fet una aposta per la participació juvenil a través 

de la Comissió Jove, un òrgan participatiu que ofereix als i les joves la possibilitat 

d’opinar sobre la programació de l’equipament, però també a involucrar-se en 

l’organització d’aquests mateixos actes. Al mateix temps, el Punt Jove esdevé, també, 

un servei públic i gratuït per a tota la població juvenil que facilita informació i 

assessorament en diferents temàtiques. 

L’objectiu general de qualsevol Pla Local de Joventut és comprendre la realitat que viu 

el jovent del municipi per tal de dissenyar polítiques de joventut adients. En aquest treball 

s’ha dut a terme una anàlisi qualitativa, amb les dades de què es disposa tant a nivell 

municipal, comarcal o de país, que permeten una aproximació a la realitat del col·lectiu 

jove des d’un punt de vista demogràfic i socioeconòmic. Pel que fa al treball de camp i 

a l’anàlisi qualitativa, per una banda s’han dut a terme quatre sessions participatives 

amb persones joves, s’han realitzat algunes entrevistes a persones implicades en les 

polítiques de joventut i s’ha elaborat un qüestionari en línia que s’ha posat a disposició 

de totes aquelles persones joves que vulguin participar.  

Així doncs, aquest document és el resultat de l’estudi en profunditat de les múltiples 

dimensions de la realitat del col·lectiu jove dels Hostalets de Pierola, realitzat també 

amb la participació de les persones joves del municipi, associacions i entitats, la tècnica 

de joventut, altres tècnics municipals, regidors i personal tècnic de l’Ajuntament, 

l’Alcalde, i amb la confiança del consistori. 
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Marc teòric i objectius  

Els objectius generals del Pla Local de Joventut dels Hostalets de Pierola són:  

1. Fer una aproximació a la realitat juvenil i una anàlisi de les polítiques de joventut 

del municipi. 

2. Detectar les necessitats i les mancances, tant de les persones joves com de la 

implementació de les polítiques de joventut.  

3. Dissenyar les actuacions a partir d’una anàlisi de la realitat juvenil i de les 

polítiques de joventut desenvolupades amb anterioritat que permeti la detecció 

de possibles mancances i necessitats. 

 

El Pla Local de Joventut dels Hostalets de Pierola es realitza en base a uns principis i 

valors que provenen del marc específic que regula la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de 

polítiques de joventut que regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 

(PNJCat).  

En aquest document de planificació estratègica a nivell nacional s’estableixen 7 grans 

reptes que han de conduir a assolir dos objectius principals: d’una banda, la realització 

del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de 

vida i, de l’altra, l’apoderament de les persones joves com a agents de canvi social, 

impulsant el seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais 

per a la seva participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar 

rellevància a la seva visió del món. Aquests grans reptes són:  

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves, que 

contempla:  

 L’educació com a element generador d’oportunitats socials. 

 La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti avançar cap a 

una societat del coneixement. 

 Corresponsabilitat de tots els agents educatius i aprenentatge de competències 

instrumentals i procedimentals, i habilitats de la gent jove. 

 Protagonisme  de  la  persona  jove  en  la  seva  pròpia  vivència Educativa. 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves, que contempla:  

 Millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves. 

 L’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les 

oportunitats professionals de la gent jove. 

 Qualitat del treball juvenil. 

 Avenç  cap  a  un  model  productiu  basat  en  la  innovació  i  el coneixement. 
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Repte  3.  Aconseguir  l’èxit  en  transició  domiciliària  de  les persones joves, que 

contempla:  

 Millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge. 

 Foment del lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar les 

oportunitats de mobilitat de les persones joves. 

 Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves. 

 Participació, mediació i intermediació en habitatge. 

 Avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social. 

Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves, que contempla:  

 Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves. 

 Prevenció  de  les  conductes  de  risc  entre  les  persones  joves. 

 Millora  del  coneixement,  la  percepció  d’utilitat  i  el  bon ús dels recursos de 

salut. 

Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament personal  i  la  participació  

de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu, que contempla:  

 Incidència  sobre  els  factors  individuals  que  afecten  la  participació  per  

fomentar  la  implicació  i  la  mobilització  de  les persones joves i reduir les 

desigualtats en el perfil de joves actius. 

 Suport  a  les  associacions  juvenils,  organitzacions,  espais i xarxes socials que 

canalitzen la participació de la gent jove. 

 Construcció d’una estructura institucional i una administració més oberta i 

horitzontal que faciliti la participació i la incidència de totes les persones joves. 

Repte  6.  Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  

cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors, que contempla:  

 Millora  i  augment  de  l’accés,  la  difusió  i  el  consum  cultural crític dels i  les 

joves. 

 Impuls de la creació i de la producció cultural de les persones joves. 

 Impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina d’inclusió, de dinamització 

i de cohesió social. 

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

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

que contempla:  

 Organització i distribució social del temps. 

 Imatge social positiva de les persones joves. 

 Igualtat, cohesió social i convivència. 

 Sostenibilitat i vertebració territorial. 
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Reptes del PNJCat 2012-2020

 

Per a l’anàlisi de la realitat juvenil i per al posterior disseny d’actuacions, s’han tingut en 

compte aquests 7 reptes per tal de:  

 Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la 

diversitat de formes i models de vida. 

 Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper 

actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva 

participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància 

a la seva visió del món. 

Les persones destinatàries i receptores d’aquesta diagnosi i del PLJ que se’n derivi són 

joves dels Hostalets de Pierola amb edats compreses entre els 12 i 30 anys, en termes 

generals i segons la definició operativa de joventut dibuixada al PNJCat.  

Repte 1. Aconseguir l'èxit en la trajectòria 
educativa de les persones joves

Repte 2. Aconseguir l'èxit en la trajectòria 
laboral de les persones joves

Repte 3: Aconseguir lèxit en la transició 
domiciliària de les persones joves

Repte 4: Promoure una vida saludable de 
les persones joves

Repte 5: Avançar cap a l'autonomia, el 
desenvolupament i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la 
població juvenil

Repte 7: Avançar cap a un nou model de 
país i societat cohesionada, sostenible, 

inclusiva i innovadora
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Metodologia i desenvolupament  

El disseny de les actuacions contemplades en el Pla Local de Joventut es fa en base a 

una diagnosi participativa de la realitat juvenil. Aquesta diagnosi participativa és un 

document d’anàlisi sobre la realitat del col·lectiu de joves del municipi que es 

desenvolupa amb la col·laboració expressa d’aquests, com també dels agents que 

tenen un contacte directe amb ells, amb l’objectiu d’identificar els elements o trets més 

característics que conformen la realitat dels i les joves del municipi.  

Per tal de comprendre la realitat de les persones joves, però, no n’hi ha prou en conèixer 

les dades estadístiques que conformen el col·lectiu jove, sinó que també s’han de 

reflectir les seves opinions, inquietuds i desitjos per tal de complementar la seva visió 

de la realitat. 

El procés per a la realització de Pla Local de Joventut s'emmarca en 3 fases, que són: 

 

 

  

Fase de 
Plantejament

Fase d'Anàlisi 
(ARJ i APJ)

Disseny 
d'actuacions

1 2 3 
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Fase 1. Plantejament  

Aquesta primera fase de treball ha consistit en una primera exploració del territori i la 

realitat en la qual es proposa la intervenció. Per a fer-ho, en primer lloc s’han explorat 

diverses dades sociodemogràfiques del municipi, i del col·lectiu de joves 

específicament. Posteriorment s’ha realitzat un primer anàlisi sobre el territori i els 

agents que estan en contacte o que formen part d’aquest col·lectiu. 

Les fonts d’on s’han extret les dades sociodemogràfiques són:  

 Cens de l’INE (Instituto Nacional de Estadística). 

 Padró d’Habitants d’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya). 

 Dades sobre treball al Programa Hermes (Informació Estadística Local) de la 

Diputació de Barcelona. 

 Dades per nuclis poblacionals facilitades per la Regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament. 

S'han realitzat reunions amb els tècnics de referència (en aquest cas, amb la Tècnica 

de Joventut) per ampliar la informació obtinguda a través de les dades i estadístiques i 

l’anàlisi de documentació aportada per l’Ajuntament, i que han permès la detecció dels 

principals actors de les polítiques de joventut, quina relació hi ha entre ells i quines 

influències exerceixen sobre el col·lectiu jove.  

La documentació aportada per l’Ajuntament està relacionada amb aquells àmbits que 

afecten el col·lectiu jove de manera directa o indirecta, i que detallem a continuació: 

Àmbit Documentació aportada 

Estudis, plans i dades 

 Pla Local de Joventut 2015-2019  

 Avaluació de les actuacions del PLJ 2015-2019 

 Avaluació de l’equipament juvenil 

Participació 
 Sessió participativa Can Fosalba 

 Sessió amb el col·lectiu jove a la Plaça de les Oliveres 

Demogràfic  Dades del padró 

Memòria  Memòria Laborateca Jove gener-setembre 2019 
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                       Fase 2. Anàlisi (ARJ i APJ) 

En aquesta segona fase s’ha realitzat una anàlisi més exhaustiva de la realitat juvenil, 

que ha permès detectar quines són les necessitats i les problemàtiques que tenen les  

persones joves del municipi, al mateix temps que s’ha cercat quines són les mesures, 

eines o recursos, etc., a través de les quals es dona resposta actualment a les mateixes. 

Així doncs, aquesta segona fase s’ha dividit en dos moments, un primer moment 

d’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) i un segon moment d’anàlisi de les polítiques de 

joventut (APJ).  

 

L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és una fase imprescindible 

en el procés d’elaboració d’aquesta diagnosi, ja que ens 

permet esbrinar com són les persones joves dels 

Hostalets en l’actualitat, en quina situació es troben i 

quines necessitats poden tenir. 

 

Tenir aquesta informació de partida és imprescindible per poder fer un bon enfocament 

de les línies estratègiques que s’hauran d’articular al futur PLJ. Per dur a terme aquesta 

anàlisi, es desenvolupen les actuacions recollides al següent quadre. 

 

 

ARJ
Anàlisi 

sociodemogràfic 
(estudi de les 

dades 
estadístiques)

Entrevistes amb 
agents clau 

implicats

Sessió 
participativa amb 
joves de 12 a 15 

anys

Sessió 
participativa amb 
joves de 16 a 18 

anys

Sessió 
participativa amb 

joves adults     
(+18 anys)

Qüestionari

Sessió 
participativa amb 

joves per a la 
definició de les 

actuacions

Sessió 
participativa amb 

joves adults

 

ARJ 

2  
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 Anàlisi sociodemogràfic  

De l’anàlisi de la realitat juvenil, cal remarcar-ne l’estudi de dades 

sociodemogràfiques extretes de les principals fonts disponibles. Aquest 

treball de buidatge i exploració   de dades ens permet complementar i 

acabar de perfilar una fotografia del col·lectiu jove del municipi a través dels indicadors 

que en poden donar informació específica. Les fonts d’on s’han extret les dades són:  

 

 Sessions participatives amb persones joves 

S’han realitzat un total de cinc sessions participatives amb joves amb l’objectiu de 

disposar de l’opinió d’aquest col·lectiu per tal de dibuixar la realitat que els envolta, és a 

dir les seves principals necessitats i problemàtiques. 

En primer lloc, es van realitzar 3 sessions participatives celebrades el 15 de desembre 

al nucli dels Hostalets de Pierola en el propi Punt Jove diferenciades segons aquests 

grups d’edat i amb la següent participació: 

- Joves de 12 a 15 anys (12 persones) 

- Joves de 16 a 18 anys (3 persones) 

- Joves de més de 18 anys (6 persones) 

En segon lloc, es va realitzar una sessió participativa a Can Fosalba, amb la participació 

de 7 persones, amb la intenció de conèixer la realitat de les persones joves que viuen 

en aquesta urbanització ubicada dins el terme municipal. 

La Tècnica de Joventut també va recollir, de manera informal, demandes i peticions d’un 

col·lectiu de joves el qual no té un perfil tant participatiu. Aquesta informació també s’ha 

tingut en compte en la diagnosi i el posterior disseny de les actuacions. 

Per últim, s’ha realitzat una sessió de retorn de totes les opinions recollides amb la 

voluntat d’exposar els actuacions planificades en el Pla Local de Joventut, amb l’objectiu 

de fer partícip al col·lectiu jove d’aquest última fase. 

Els i les joves participants a les sessions van concloure que hi havia alguns àmbits que 

calia prioritzar de cara a la diagnosi i al Pla Local de Joventut, que es recullen més 

endavant i que, així com el marc estratègic i els objectius definits al primer punt, estaran 

presents al llarg de tot l’anàlisi. 
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 Qüestionari 

A més de les sessions participatives, aquesta fase també ha comptat amb un qüestionari 

online adaptat a la realitat de joves dels Hostalets de Pierola. El qüestionari revisa 

diversos aspectes rellevants que poden aportar informació sobre la realitat juvenil:  

 Dades personals i sociodemogràfiques. 

 Estudis i formació. 

 Coneixement de l’entorn. 

 Ocupació i treball. 

 Participació. 

 Cultura, oci i lleure. 

 Salut, convivència i cohesió social. 

Aquesta és una eina que permet complementar la  informació recollida en altres espais, 

de manera que no s’han d’interpretar els resultats obtinguts com a representatius de 

totes les persones joves del municipi, sinó que només expressen la opinió dels i les 

joves que han participat responent el qüestionari.  

El qüestionari ha estat disponible a través de xarxes socials, així com a la pàgina web 

de l’Ajuntament, durant els mesos d’octubre i novembre de 2019, i ha obtingut un total 

de 36 respostes.  

 

  

 

Qüestionari per a l’anàlisi de la realitat juvenil 
 

Gràfic Q1. Participants segons gènere Gràfic Q2. Participants segons lloc de 

naixement 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 

 

74%

23%

3%

Dona Home No binari

97%

3%

A Catalunya A l'estranger (Fora Unió Europea)

https://goo.gl/forms/aJONzNcl1FtVMin12
https://goo.gl/forms/aJONzNcl1FtVMin12
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  Gràfic Q3. Participants segons activitats 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 

 

68%

12%

3%

18%

Estudiant Estudiant i treballant Ni estudiant ni treballant Treballant
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L’anàlisi de les polítiques de joventut és l’altra branca 

imprescindible en l’elaboració de la diagnosi de la realitat 

juvenil, ja que estudia el conjunt d’actuacions, projectes, 

programes, serveis o accions que pretenen donar 

resposta a les necessitats juvenils del municipi. 

 

L’anàlisi de les polítiques de joventut s’ha basat principalment en aquelles actuacions 

que s’han desenvolupat en els darrers anys. Aquesta anàlisi s’ha dut a terme a partir 

d’una matriu on s’han  recollit i analitzat totes les actuacions i programes contemplats a 

l’anterior Pla Local de Joventut. Aquesta matriu, permet veure el grau d’acompliment de 

les actuacions previstes i, en cas que no s’hagin pogut desenvolupar algunes 

actuacions, els principals motius.  

Aquesta fase es complementa amb l’anàlisi de tota la informació recollida durant les 

entrevistes, que permet tenir en compte i avaluar les polítiques de joventut que s’estan 

duent a terme actualment des de les diferents àrees de l’Ajuntament i entitats (i que no 

sempre estan recollides a l’anterior PLJ) per tal de prioritzar-les de cara a les 

orientacions del futur Pla Local de Joventut.  

 

Fase 3. Definició d’objectius estratègics i actuacions 

Finalment, aquesta tercera fase relaciona l’anàlisi de la realitat juvenil amb les polítiques 

de joventut existents fins al moment, posant en correspondència les necessitats i els 

recursos disponibles.  

Per a fer-ho s’ha utilitzat també, entre d’altres, la tècnica de la matriu DAFO. Aquesta 

tècnica permet visualitzar clarament les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les 

oportunitats de la realitat juvenil del municipi.  

A partir de tot el treball previ, es plantegen els objectius estratègics que guien el Pla 

Local de Joventut i a través del qual es despleguen les actuacions necessàries per 

abordar les necessitats i problemàtiques detectades per, en definitiva, desenvolupar 

polítiques per fomentar el seu desenvolupament personal de les persones joves. 

 

APJ 

3 
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1. Anàlisi de la Realitat Juvenil 

1.1 Territori 

Els Hostalets de Pierola és un municipi situat a l’Anoia, al sud-est de la comarca. El 

terme municipal disposa de 33,4 km2 i és a 26km d’Igualada (capital de comarca) i a 

uns 50 km de la capital de província, Barcelona.  El territori comprèn el propi nucli dels 

Hostalets de Pierola, la Serra Alta, Can Fosalba, els Boscos de Can Martí, Can Rovira, 

Can Marcet, Can Fontimarc, Can Gras i Pierola. 

 

La densitat de població és de 87,5 habitants per km2, molt inferior a la de l’Anoia (137,5 

habitants/km2) o la de Catalunya (236,7 habitants/km2). 

 

El municipi es situa en un entorn rural que condiciona el seu desenvolupament econòmic 

i social. Les connexions amb transport públic són escasses i això condiciona la vida de 

les persones joves en diferents aspectes com la formació, l’oferta laboral, la mobilitat i 

l’oci.  

 

Alhora el municipi compta amb el propi nucli dels Hostalets de Pierola, però també amb 

diverses urbanitzacions dintre del terme municipal, com per exemple Can Fosalba o la 

Serra Alta, les quals no tenen una comunicació òptima amb transport públic amb el nucli 

central. Aquest fet comporta que els habitants de les urbanitzacions visquin una realitat 

diferenciada de les habitants del nucli dels Hostalets, i alhora hi hagi certa 

desconeixença entre aquests. 

 

Imatge 1. Ubicació dels Hostalets de Pierola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Google maps 
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1.2. Població 

Segons les dades extretes del cens de població de 2018, el municipi compta amb 2.930 

habitants, dels quals 1.502 són homes i 1.428 dones. D’aquests, 401 són persones 

d’entre 15 i 29 anys, el que suposa un percentatge del 13,7% del total de la població. La 

xifra augmenta a 636 persones si ampliem la franja per sota i per sobre, de 10 a 34 anys, 

el que significa que les persones entre 10 i 34 anys representen un 21,7% del total de 

la població. 

 

Evolució del total de la població 

La població del municipi ha seguit una tendència creixent en els últims anys. Entre el 

1998 i el 2014 la població ha augmentat de forma continuada, augmentant dels 1.209 

als 2.942 habitants A partir d’aquest any el creixement s’alenteix i s’estanca entorn els 

2.900 habitants.  

En la comparativa amb les dades de població a nivell comarcal i de Catalunya es pot 

observar com el creixement al municipi ha sigut molt més elevat, arribant a duplicar-se 

en 20 anys. En canvi, a l’Anoia i al conjunt de Catalunya si bé s’ha produit un creixement 

poblacional, no ha sigut amb la mateix intensitat. 

 

 

  

  

Gràfic 1 . Evolució de la població dels Hostalets de Pierola, Anoia i Catalunya (100=2000) 

 (1998-2018) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró d’habitants i dels Cens de població IDESCAT 
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Estructura de la població del municipi  

A continuació, s’analitza la piràmide de població, la qual ens permetrà determinar quina 

és l’estructura de la població del municipi. 

Es pot observar com la població infantil (de 0 a 14 anys), que està representada a la 

base de la piràmide, té un gruix considerable en especial la cohort dels 5 als 9 i dels 10 

als 14 anys. Una població infantil molt més nombrosa a la població jove (de 15 a 29 

anys) situada al tronc de la figura. És remarcable, doncs, aquesta presència elevada 

d’infants al municipi, ja que en uns anys ocuparan les franges de la població jove i 

indiquen una presència elevada de nuclis familiars al municipi. 

Tot i així, la població adulta és el col·lectiu amb més pes demogràfic. Destaquen 

especialment les franges d’edat dels 40 als 44 anys, dels 45 als 49 i els dels 55 als 59, 

tant en homes com en dones.  

Per últim, les cohorts relatives a la gent gran representen una proporció menys elevada 

que la adulta. 

En definitiva, la piràmide de població ens indica que Els Hostalets de Pierola és un 

municipi amb predominança de població adulta, però, alhora, amb forta presencia de 

Gràfic 2. Piràmide de població dels Hostalets de Pierola. Any 2018.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT 
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població infantil. Un fet que caldrà considerar a l’hora de dissenyar les polítiques per a 

joves en els pròxims anys. 

Pel que fa al nombre de naixements (veure Gràfic 4) a continuació es mostra quina ha 

estat l’evolució en el període comprès entre el 1975 i el 2017. 

 

 

Tal i com s’observa, el nombre de naixements ha seguit una evolució irregular ens els 

últims 40 anys, encara que la tendència de la natalitat és de creixement  progressiu. Tot 

i aquesta evolució discontinua és remarcable un augment considerable, tot i que també 

irregular entre el 2001 i el 2010.  

 

En aquest període és molt visible l’alentiment en el nombre de naixements l’any 2009 

com a conseqüència de la crisi econòmica. No obstant, els naixements arriben fins al 

seu nombre més elevat l’any 2010 amb més de 1.400. Entre el 2011 i el 2017 les xifres 

han disminuït de forma progressiva fins a situar-se en aquest últim any per sota del 600. 

 

La població jove del municipi en xifres 

Pel que fa a l’evolució de la població jove del municipi (amb edats compreses entre els 

15 i els 29 anys) en relació al total de la població dels Hostalets de Pierola, s’observa 

com entre el 2000 i el 2018 el percentatge de joves s’ha reduït de forma continuada, 

concretament del 22,7% al 13,6%. 

Alhora el decreixement més pronunciat s’ha produït entre el 2000 i el 2011 en el qual la 

disminució ha sigut de quasi 10 punts percentuals. A partir del 2012 i fins al 2018 la 

Gràfic 3. Evolució del nombre de naixements als Hostalets de Pierola (1975 – 2017). 

Nombre absolut 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població d’IDESCAT 
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pèrdua de població jove continua però de forma no tant acusada, amb una davallada 

del 1,1% en vuit anys. 

Probablement, la tendència futura sigui d’un decreixement moderat, ja que com s’ha vist 

en el gràfic 2, el municipi compta amb una població infantil nombrosa i, per tant, aquest 

gruix d’infants de 5 a 9 anys passaran a ser joves en pocs anys. 

El municipi de Anoia comparteix aquesta dinàmica de decreixement del col·lectiu jove 

amb l’àmbit comarcal i nacional. En aquests dos àmbits territorials al reducció de les 

persones joves ha fet disminuir al col·lectiu del prop del 23% al 2000, fins al 15% actual. 

Si es comparen les dades entre municipis de Anoia (veure Taula 1) es pot observar com 

el municipi amb una proporció major de joves és Sant Martí Sesgueioles, amb un 16,6%, 

i el municipi amb una proporció menor és Santa Maria de Miralles (3,3%). 

La mitjana a la comarca és de 13,1%, Els Hostalets de Pierola se situa lleugerament per 

sobre amb un 13,7 però un xic per sota de la capital de comarca, Igualada, on hi ha un 

15,0%. 

 

  

Gràfic 4. Evolució dels percentatges de joves de 15 a 29 anys en relació al total de la població.  

Els Hostalets de Pierola, l’Anoia i Catalunya. (2000-2018) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT 
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Argençola 16,4% Orpí 14,0% 

Bellprat 9,5% Piera 14,8% 

El Bruc 12,7% Pobla de Claramunt 14,7% 

Cabrera d'Anoia 13,2% Els Prats de Rei 11,0% 

Calaf 14,9% Pujalt 10,1% 

Calonge de Segarra 14,1% Rubió 11,6% 

Capellades 14,5% Sant Martí Sesgueioles 16,6% 

Carme 13,3% Sant Martí de Tous 14,3% 

Castellfollit de 
Riubregós 

14,7% Sant Pere Sallavinera 9,7% 

Castellolí 13,4% Santa Margarida de 
Montbui 

15,4% 

Copons 10,5% Santa Maria de Miralles 3,3% 

Els Hostalets de 
Pierola 

13,7% La Torre de Claramunt 15,4% 

Igualada 15,0% Vallbona d'Anoia 14,2% 

Jorba 17,5% Veciana 7,1% 

La Llacuna 13,2% Vilanova del Camí 15,1% 

Masquefa 15,4% Òdena 14,6% 

Montmaneu 9,1%   

 

 

Si s’analitza la població jove de 15 a 29 anys agrupada per grups d’edat quinquennals 

(veure Taula 2) s’observa com als Hostalets de Pierola la major proporció és la dels 

joves de 15 a 19 anys (39,4% del total de joves), seguits del grup de joves de 25 a 29 

(32,4% del total de joves) i, finalment, pels joves de 20 a 24 anys (28,1% del total de 

joves).  

Ressaltar que els percentatges són força similars a l’Anoia i al conjunt de Catalunya, tot 

i que el cohort de 15 a 19 anys sobre el percentatge del total de joves és força superior 

als Hostalets.  

 

 

 

 

Taula 1. Percentatge de persones joves als municipis de l’Anoia. 2018 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT 
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L’índex de dependència juvenil (el qual inclou només la població juvenil en relació a la 

població l’activa) se situa en 28,9%. És a dir, hi ha 28,9 joves dependents per cada 100 

persones en edat de ser actives laboralment al municipi. Un percentatge superior a les 

xifres comarcals i les del conjunt de Catalunya. 

Alhora, l’índex d’envelliment al municipi ha incrementat entre el 2016 i el 2018, 

augmentat del 67,0% al 72,4%. Tot i així, continua essent una xifra llunyana a la realitat 

comarcal i del conjunt de Catalunya on aquest índex està per sobre dels 100, el significa 

que hi ha un nombre superior de persones majors de 65 anys (i, per tant, població 

inactiva) que població infantil. Actualment, a l’Anoia és del 105,8% i a Catalunya del 

116,9%. 

 

Per últim, l’índex de dependència (veure taula 3) és un indicador que permet veure la 

relació entre la població dependent (infants, joves i gent gran) i la població activa que 

se’n fa càrrec.  En el cas dels Hostalets de Pierola l’índex de dependència juvenil s’ha 

incrementat en els últims tres anys, de 48,2% el 2016 a 49,8% el 2018. Una xifra que 

actualment és inferior a la de l’Anoia (53,9%) i a la de Catalunya (51,6%) 

 

 

  Joves 15-19 % Total Joves % Total Població 

Els Hostalets de Pierola 158 39,40 5,39 

Anoia 6.217 35,18 5,22 

Catalunya 371.304 31,94 4,89 

        

  Joves 20-24 % Total Joves % Total Població 

Els Hostalets de Pierola 113 28,18 3,86 

Anoia 5.577 31,56 4,68 

Catalunya 371.410 31,95 4,89 

        

  Joves 25-29 % Total Joves % Total Població 

Els Hostalets de Pierola 130 32,42 4,44 

Anoia 5.878 33,26 4,94 

Catalunya 419.825 36,11 5,52 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT 

 

Taula 2. Joves de 15 a 29 anys per grups d’edat quinquennals. Els Hostalets de Pierola,  

Anoia i Catalunya. 2018 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT 

 

Les persones joves dels Hostalets de Pierola per zones  

Per tal d’aprofundir en el retrat de la realitat juvenil en relació a la població total dels 

Hostalets de Pierola, s’ha tingut en compte la realitat territorial del municipi. Per aquest 

motiu, s’analitza per separat les xifres de població del dos dels principals nuclis 

poblacionals del terme municipal. Aquests són el propi nucli d’Hostalets i la urbanització 

de Can Fosalba. Així doncs, en aquest apartat es fa esment algunes xifres de població 

jove del municipi de l’Anoia entre els 12 i els 30 anys. 

 Aquesta informació és molt rellevant per a la Regidoria de Joventut, a l’hora de poder 

analitzar quina és la composició de demogràfica a nivell juvenil els nuclis més poblats  

poder definir polítiques de joventut que arribin a tots els joves dels Hostalets de Pierola. 

A la taula següent, es pot veure per nuclis la població total de joves. S’observa com el 

propi nucli dels Hostalets de Pierola compta amb 251 persones joves i la urbanització 

de Can Fosalba amb 36.  

 

 

 

 
 

 
Habitants 

Índex  
dependència  

juvenil 

Índex  
Envelliment 

Índex de  
dependència 

2016 

Els Hostalets de 
Pierola 

 
2.891 

28,9 67,0 48,2 

Anoia  117.504 26,8 100,4 53,7 

Catalunya  7522596 23,8 116,9 51,6 

       

2017 

Els Hostalets de 
Pierola 

 
2.901 

28,9 67,8 48,5 

Anoia  118.277 26,4 103,1 53,7 

Catalunya  7.555.830 23,7 118,6 51,8 

       

2018 

Els Hostalets de 
Pierola 

 
2.930 

28,9 72,4 49,8 

Anoia  119.089 26,2 105,8 53,9 

Catalunya  7.600.065 23,8 116,9 51,6 

Taula 3. Índexs de dependència juvenil, envelliment i de dependència als Hostalets de Pierola, Anoia 

Catalunya. 2016 -2018 
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En el gràfic 5 s’observa aquesta mateixa informació plasmada en un gràfic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, també resulta interessant posar de manifest la composició segons sexe de 

les persones joves del municipi. Així, el gràfic 7 representa  les persones joves dels Hostalets 

(entre 12 i 30 anys) segons sexe l’any 2018, i on es pot observar que la població d’homes 

(241 persones) és superior a la de dones (207). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Població total jove 

Els Hostalets de Pierola (nucli) 251 

Can Fosalba 36 

Taula 4. Població jove de 12 a 30 anys del nucli dels Hostalets i la urbanització Can Fosalba. 2018.  

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants 

 

Gràfic 5. Població jove de 12 a 30 anys segons nuclis de població dels Hostalets de Pierola. 2018.  

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants 

 

Gràfic 6. Població jove de 12 a 30 anys segons sexe als Hostalets de Pierola. Any 2018.  

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT 
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Les persones joves dels Hostalets de Pierola segons la procedència 

A continuació es pot observar l’origen de la població dels Hostalets. La distribució 

d’aquesta població ve molt marcada per l’edat, com a conseqüència dels processos 

migratoris que han configurat l’estructura poblacional del municipi, i que sovint 

coincideixen amb els processos que s’han experimentat a l’àmbit català.  

Així, la realitat migratòria ens defineix una població menor de 55 anys majoritàriament 

d’origen català, mentre que a partir d’aquesta edat existeix un proporció significativa de 

persones provinents de l’estat espanyol, conseqüència del moviment migratori que es 

va donar durant els anys 60 i 70 del segle passat.  

Pel que fa a la població estrangera, aquesta és minoritària en totes les franges d’edat, 

però concentra el seu gruix en les cohorts de 25 i els 49 anys, i en especial en la de 25 

a 29 on s’aprecia el percentatge més alt de població estrangera entre la població 

(23,6%).  

Així doncs, la cohort d’edat amb més presència de població estrangera és una franja 

d’edat dintre del col·lectiu de les persones jove (25 a 29 anys). Alhora, també destaquen 

franges com la dels 20 a 24 (17,5%) i las dels 15 a 19 (15,5%). 

Gràfic 7. Origen de la població segons grup d’edat i sexe als Hostalets de Pierola. 2018 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT 
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Les dades mostren que, tot i no existir una proporció molt elevada de persones migrades 

en el municipi, aquestes pertanyen en gran part a les cohorts juvenils de la piràmide. En 

aquest sentit la majoria de les persones del municipi són població autòctona, però cal 

ressaltar aquesta presència de persones estrangeres entre les joves. 

A continuació (veure Taula 5), es pot observar la distribució de la població empadronada 

als Hostalets segons les principals nacionalitats i grans zones del planeta. En aquest 

cas, els valors  mostren, una vegada més, un alt percentatge de població de nacionalitat 

espanyola (on s’hi inclou la població catalana), tant pel que fa a la població en general 

com pel que fa als joves de 15 a 29 anys, amb un 91,9% en el cas del total de població 

i un 86,3% en el cas de la població jove entre 15 i 29 anys. 

S’observa com a nivell general la procedència més nombrosa correspon a persones de 

països de la Unió Europea (2,4%), seguidament de les persones vingudes de l’Àfrica 

(1,7%). 

No obstant, en la població jove aquesta tendència és un tant diferenciada. Les persones 

vingudes de l’Àfrica representen el 6,2%, seguides de les de l’Amèrica Llatina (3,0%) i 

de països de la Unió Europea (3,0%).  

Taula 5. Principals nacionalitats (per grans zones) de la població dels Hostalets de Pierola. Any 

2018 

  Població % Joves 15-29 anys % 

Espanyola 2.657 91,9 347 86,3 

Resta UE 69 2,4 12 3,0 

Resta Europa 7 0,2 5 1,2 

Àfrica 49 1,7 25 6,2 

Amèrica  
del Nord i Central 8 0,3 1 0,2 

Amèrica del Sud 38 1,3 12 3,0 

Àsia i Oceania 4 0,1 0 0,0 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT 

 

Pel que fa al lloc de naixement de la població del municipi un 81,5% de les persones 

joves són nascudes a Catalunya, percentatge similar a l’àmbit comarcal (81,5%) i força 

superior al del conjunt de Catalunya (69,0%). 

El nombre total de joves nascuts a la resta de l’Estat és molt poc significatiu (un 2,9%), 

i la diferència més important es troba amb les persones joves nascudes a l’estranger, 

que en el cas dels Hostalets se situa en un percentatge del 15,4% del total de la població 

jove, lleugerament inferior a l’Anoia (16,4%) i molt per sota de Catalunya (27,9%). Les 
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dades en mostren, doncs,  una  baixa proporció de persones immigrades  entre el 

col·lectiu jove al municipi i a la comarca en comparació al conjunt de Catalunya. 

 

Taula 6. Joves de 15 a 29 anys segons el lloc de naixement.  

Els Hostalets de Pierola, Anoia i Catalunya. 2018 

 

 Nascuts a Catalunya Nascuts a la resta de l'Estat Nascuts a l'estranger 

 15 a 29 anys % 15 a 29 anys % 15 a 29 anys % 

Els Hostalets 
de Pierola 327 81,5% 12 2,9% 62 15,4% 

Anoia 14.404 81,5% 354 2,0% 2.914 16,4% 

Catalunya 802.629 69,0% 35.031 3,0% 324.879 27,9% 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat 

 

 

L’arrelament de la població jove al municipi 

Alguns dels indicadors per mesurar l’arrelament de la població jove al municipi són el 

grau d’implicació de la persona en els afers municipals, el grau de participació en entitats 

municipals o el coneixement de la realitat del municipi i de les persones que hi viuen. 

Una altra manera de veure l’arrelament de la població jove al municipi és analitzant les 

intencions de viure al municipi en un futur o la creença de poder-hi viure. Per tant, un 

dels aspectes que es demana al qüestionari i a les sessions participatives és la relació 

que estableixen les persones joves amb Els Hostalets de Pierola, i el sentiment de 

pertinença i arrelament que se’n deriva.  

En aquest sentit, cal destacar que tant de les sessions participatives amb joves com de 

les respostes plasmades al qüestionari que s’observa que en el gràfic Q4, hi ha una part 

significativa dels joves que no saben si voldran continuar vivint al municipi (47%). Alhora 

fins a un 18% afirmen que hi aposten. 

No obstant, un 18% sí que té la voluntat de quedar-se als Hostalets, però fins a un 26% 

no sap si podrà fer-ho efectiu. 

A continuació, mostrem els resultats recollits en aquesta fase participativa en relació a 

l’arrelament al poble.  
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Gràfic Q4 : En un futur, t'agradaria seguir vivint als Hostalets de Pierola  

(34 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 

 

35%

18%

47%

Sí No NS/NC

Gràfic Q5: En un futur, creus que podràs seguir vivint als Hostalets de Pierola? 

(34 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 

 

44%

26%

29%

Sí No NS/NC

Qüestionari per a l’anàlisi de la realitat juvenil 
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1.3. Treball 

 

 

L’activitat econòmica 

L’activitat econòmica dels Hostalets de Pierola se centra, principalment, en el sector 

serveis. El municipi compta un total de 60 empreses registrades, de les quals un 15,0% 

corresponen a la indústria, un 33,3% a la construcció i un 51,7% al sector serveis. 

Al següent gràfic s’observa com, amb dades del 2019, hi ha un total de 55 empreses 

registrades, de les quals un 64% corresponen al sector serveis, un 27% al sector 

industrial i un 9% al sector de la construcció. Així mateix, no es disposen de dades del 

sector agrícola. Es tracta, doncs, d’una economia local fortament terciaritzada. 

 

Per entendre la situació econòmica del municipi, també cal esmentar la Renda Familiar 

Disponible Bruta (RFDB) que mesura els ingressos de què disposen les persones 

residents al municipi i que van destinats al consum o l’estalvi. D’aquesta manera, segons 

les dades explorades d’Hermes de la Diputació de Barcelona l’any 2018, la Renda 

Familiar Disponible per habitant dels Hostalets de Pierola és d’un total agregat de 41.650 

milers d’euros el que suposa uns 14.215 euros anuals per habitant. Una xifra que situa 

de per sota de la mitja catalana la qual és de 17.000 euros anuals per persona. 

“Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves”. 
Repte del PNJCat 

 

 

Gràfic 8. Distribució d’empreses per grans sectors d’activitat. Els Hostalets de Pierola 

Tercer trimestre de 2019 

 

Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica 
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Ocupació i atur 

Al tercer trimestre de l’any 2019 als Hostalets de Pierola hi ha un total de 1.243 persones 

que configuren la població activa local. És a dir, que actualment hi ha, de forma 

aproximada unes 1.243 persones amb desig i capacitat de treballar, que constitueixen 

el 42,4% del total de la població. 

Les edats corresponents a la població activa van dels 16 anys als 64, i en el cas concret 

del municipi de l’Anoia concentren el percentatge més alt entre els 25 i els 34 anys, 

seguidament de la cohort dels 55 als 64. 

La població activa juvenil s’engloba en els grups d’edat compresos entre els 16 i els 24 

anys i els 25 i els 34 anys. En el Gràfic 20, s’observa com l’entrada al món laboral, i per 

tant a la categoria de “població activa” per part de les persones joves, es retarda iniciant-

se majoritàriament entre els 25 i els 34 anys, ja que entre els 16 i els 24 anys no supera 

el 40%.  

Alhora, es detecta una diferència constant en tots els grups d’edat entre homes i dones, 

essent major el nombre d’homes actius laboralment en totes les franges d’edat, excepte 

en la de 45 a 54 anys. 

Les dades de l’evolució de l’atur registrat al municipi de l’Anoia (Gràfic 21) mostren una 

tendència lleugerament decreixent en els últims 10 anys. Tot i així, entre el 2008 i el 

2013 l’augment de la xifra d’aturats va ser constant, passant del 12,0% al 22,6%. A partir 

d’aquest any el percentatge de persones aturades disminueix de forma constant fins al 

Gràfic 9. Població activa registrada als Hostalets de Pierola. 3r trimestre de 2019. 

 

Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica 
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2019 on se situa en un 13,1%, en dades similars abans dels anys de la recessió 

econòmica. 

 

Aquesta davallada progressiva en l’atur s’explica, per  una banda, per la fase de 

recuperació econòmica que s’ha iniciat, sumada a l’aplicació de programes i polítiques 

d’inserció laboral impulsades des de l’administració pública. Alhora, però, també 

engloba totes aquelles persones que han finalitzat la prestació d’atur i, per tant, ja no 

entren al registre tot i seguir sense haver-se inserit al món laboral.  

 

Així doncs, tot i l’augment elevat durant els anys de la crisi econòmica, el municipi s’ha 

tornat a situar en les dades anteriors a aquest període. No obstant, és remarcable que 

la xifra actual de l’atur (13,1%) és superior al de Catalunya (10,6%). 

  

 

A continuació, en el Gràfic 11 s’observa l’evolució de l’atur per grups d’edat per al mes 

de juny de l’any 2018 i per al mateix mes l’any 2019. En termes generals, l’atur es redueix 

en totes les franges d’edat entre els 16 i els  44 anys, però augmenta significativament 

a partir del 45 anys i fins els 64. Precisament, és remarcable que la cohort dels 55 a 64 

anys presenta un percentatge d’atur registrat del 17,5% per al 2019.  

 

Així mateix, entre el col·lectiu jove la franja d’edat més castigada per l’atur és la de 16 a 

24 amb un 9,0%. Unes xifres que, a grans trets, van disminuint a mesura que augmenta 

la edat, en la que és un relació inversament proporcional 

 

Gràfic 10. Evolució de l’atur registrat als Hostalets de Pierola. 2008 – 2019.   

 

Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica 
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Al Gràfic 12, es pot veure l’evolució de l’atur registrat al municipi de l’Anoia però 

diferenciat entre homes i dones segons el percentatge que representen sobre el total de 

persones aturades. En línies generals, s’observa com les dones concentren una 

proporció més elevada de persones sense feina durant quasi tot el període. 

 

Tot i així, és remarcable que entre el 2008 i el 2011 l’atur femení disminueix i, en canvi, 

el masculí augmenta fins arribar a quasi a igualar-se el 2010 amb un 52% en les dones 

i un 48% en els homes.  

 

Gràfic 11. Atur registrat per grups d'edat. Període 1: Juny 2018; Període 2: Juny 2019. 

 

Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

De 16 a 24
anys

De 25 a 34
anys

De 35 a 44
anys

De 45 a 54
anys

De 55 a 64
anys

Juny 2018 Juny 2019

Gràfic 12. Evolució de l’atur registrat als Hostalets de Pierola segons sexe 2005 – 2018.   

Percentatge sobre el total de persones aturades 

 

Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica 
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Tanmateix, amb el descens generalitzat de les xifres d’atur a partir del 2014 la diferència 

entre sexes torna a créixer, fins a arribar al 2019 on el sexe femení concentra fins al 

61% i el masculí el 39% del total de persones a l’atur. 

 

 

 
 

 

 Es valora positivament l’assessorament en temàtica laboral que desenvolupa el 

Servei de Joventut. 

 

 

 

 Hi ha poca oferta laboral per a joves i la que hi ha és esporàdica i no reglada. 

 Molts joves han de marxar a Igualada a treballar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aportacions en les dinàmiques participatives 
 

“No hi ha ofertes de feina, nomes l’Autorecc dona 

oportunitats als joves” 

Sessió joves majors de 18 anys 
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De les persones que han respòs el bloc d’“Ocupació i Treball” del 

qüestionari, actualment treballen 6 persones (un 18% del total de 

respostes), 23 persones estan estudiant (68%), 4 estan estudiant i 

treballant (12%) i 1 una persona ni estudia ni treballa (3%). 

De les persones que treballen, un 33% treballa menys de 20 hores setmanals, un 22% 

treballa entre 21 i 30 hores, un 33% entre 35 i 40 hores, i un 11% manifesta tenir un 

horari irregular. 

Pel què fa a la formació ocupacional, en els darrers 6 mesos només un 6% dels joves 

que han respost han fet formació, mentre que la resta (91%) no han fet cap tipus de 

formació ocupacional i un 3% no ho sap.  

 

 

 
 
  

Gràfic Q6: Habitualment, quantes hores treballes a la setmana? (9 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Gràfic Q7: En els darrers 6 mesos, has fet algun curs ocupacional? (32 

respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Qüestionari per a l’anàlisi de la realitat juvenil 
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1.4. Educació i formació 

 

Segons el PNJCat 2020, “l’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de 

les oportunitats presents i futures de la persona. D’una banda, la tria d’uns o altres 

estudis i els resultats acadèmics són elements que determinaran les oportunitats dels i 

les joves en el món laboral; de l’altra, i més enllà de l’ensenyament formal, l’educació 

integral de la persona incorpora l’aprenentatge d’habilitats i actituds que sumen de 

manera especialment profunda en la configuració de les identitats i el seu 

desenvolupament personal.  

Sota aquesta consideració, les polítiques educatives ocupen un paper central en el 

conjunt de les polítiques de joventut en tant que estan relacionades i connectades amb 

bona part de les estratègies a abordar en la resta de reptes del PNJCat 2020 i seran 

una eina cabdal per incidir sobre les trajectòries vitals i el projecte de vida de les 

persones joves. Cal assenyalar, també, que el PNJCat 2020 entén l’educació des d’una 

perspectiva àmplia, que no sols es redueix als espais formals educatius ni als 

aprenentatges relacionats amb els coneixements teòrics.” 

En aquest apartat s’analitza la realitat juvenil des del punt de vista de la formació i l’accés 

a aquesta, en un sentit ampli, tenint en compte les oportunitat educatives que tenen les 

persones joves dels Hostalets de Pierola. 

Els equipaments educatius dels Hostalets 

El municipi de l’Anoia compta amb un total de 3 equipaments educatius. D’aquests, dos 

són de titularitat pública i de formació reglada, els quals són la Llar d’Infants La Granota 

i l’Escola Renaixença, de cicle infantil i primària. Cal remarcar que l’Escola Renaixença 

esdevindrà el següent curs 2020-2021 un Institut Escola en el qual s’oferirà també el 

cicle educatiu de secundaria. 

Alhora, el municipi també compta amb el Centre d’Estudis Musicals Cal Maristany, de 

titularitat concertada.   

“Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones 
joves” 

Repte del PNJCat 
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A continuació, es presenta una taula que recull els centres educatius del municipi de, 

independentment de la titularitat. Es recursos educatius oferts pel Servei de Joventut 

s’expliquen amb més detall a l’apartat d’Anàlisi de Polítiques de joventut. 

Taula 7. Equipaments educatius i formatius dels Hostalets de Pierola. 2019. 

 

 

 

Grau de formació de la població dels Hostalets de Pierola 

Les dades de què es disposa pel que fa al nivell d’instrucció són del Cens del 2011, pel 

que aporten una informació aproximada de la realitat formativa de la població en general 

i no tant en concret per a les persones joves dels Hostalets de Pierola. 

Tot i així, es rellevant i important presentar-la en aquest estudi. Pel què fa, doncs, a la 

població segons el nivell d’instrucció, la informació es pot analitzar en els gràfics 

següents (gràfic 27 i 28). Abans d’analitzar-los, cal aclarir què signifiquen els termes 

“sense estudis, primer, segon i tercer grau”:   

 No sap llegir o escriure o sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però 

que van assistir menys de 5 anys a l’escola.  

 Primer grau: persones que van anar a l’escola cinc anys o més sense completar EGB, 

ESO o Batxillerat elemental.  

 Segon grau: es considera que una persona té estudis de segon grau quan ha acabat 

ESO, EGB, Batxillerat elemental o té el certificat d’escolaritat o d’estudis primaris, 

batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat superior, COU, PREU, FP grau mitjà, FP 

I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa, certificats d’escoles 

oficials d’idiomes, FP grau superior, FPII, Mestratge industrial o equivalent.  

 Tercer grau: es considera que una persona té estudis de tercer grau quan ha acabat 

una diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, 

grau universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, màster oficial universitari, 

especialitats mèdiques o doctorat. 

Cicle educatiu Tipus Centre Titularitat 

 Reglada Llar d’infants La Granota Pública 

Infantil i primària  Reglada Escola Renaixença Pública 

 No reglada CEM Cal Maristany Concertada  

Font: Elaboració pròpia a partir de la web municipal 
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Tal i com s’observa, una gran majoria de la població (un 66,2%) té estudis de segon 

grau, mentre que 13,9% ha cursat estudis de tercer de grau i un 12,1% té estudis de 

primer grau. Per últim, un percentatge significatiu de la població no té estudis reglats 

7,7%. 

 

 

 

 

Si es realitza una comparativa entre les dades del municipi, les provincials i les del 

conjunt de Catalunya s’observen algunes particularitats que cal remarcar. En primer lloc, 

que el nivell formatiu predominant en els quatre àmbits és el de segon grau. 

En segon lloc, que la localitat de l’Anoia presenta una major proporció de persones amb 

estudis de segon grau, en detriment del percentatge d’estudis de tercer grau el qual és 

inferior a la mitjana provincial i del conjunt de Catalunya. 

Gràfic 13. Percentatge de la població dels Hostalets de Pierola segons nivell d’instrucció. 

2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, Cens 2011 
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 La Biblioteca presenta algunes deficiències: No està connectada a la Xarxa, no 

disposa espais per fer treballs en grup ni està habilitada com a lloc d’estudi. 

 Demanda de més orientació acadèmica 

 

 

 

 ‘  

 

Gràfic 14. Percentatge de la població segons nivell d’instrucció. Els Hostalets de 

Pierola, província de Barcelona i Catalunya.  2011  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, Cens 2011 
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Aportacions en les dinàmiques participatives 
 

“Haurien de crear espais habilitats per fer treballs en grup, 

a la Biblioteca no es pot parlar” 

Sessió joves d’entre 16 i 18 anys 

 

 “Volem més informació quan acabem l’ESO” 

Sessió joves d’entre 16 i 18 anys 
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A continuació, es mostra la perspectiva educativa que tenen les 

persones joves que han participat al qüestionari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic Q8: Perspectiva educativa i formativa dels participants (36 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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1.5. Habitatge 

 

En aquest apartat l’objectiu és observar les característiques principals de l’habitatge als 

Hostalets de Pierola i com aquest àmbit pot condicionar la vida de les persones joves. 

Normalment, la metodologia que es segueix a les diagnosis dels Plans Locals de 

Joventut es centra en l’anàlisi del parc d’habitatges del municipi, sobretot en el model 

de tinença. 

Tot i així, l’Institut Nacional d’Estadística no disposa d’informació detallada sobre els 

habitatges del Hostalets de Pierola. En aquest sentit, s’exposa la tipologia dels 

habitatges del municipi, on s’observa que no destaca especialment la proporció 

d’habitatges secundaris (segona residencia) ni dels habitatges buits. 

Taula 8. Tipus d’habitatges als Hostalets de Pierola. 2011 

 Els Hostalets de 

Pierola 

Anoia Catalunya 

Principals 73% 72% 76% 

Secundaries 10% 10% 12% 

Buides 17% 17% 12% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, Cens 2011 

 

Al no disposar de més informació quantitatiu no es possible analitzar amb més 

profunditat la dinàmica del mercat d’habitatges als Hostalets de Pierola. 

 

 

 

 No hi ha lloguer assequible per a joves 

 

 

 

 

“Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones 
joves” 

Repte PNJCat 

 

Aportacions en les dinàmiques participatives 
 

“No hay nada aquí y ningún alquilar en Can Fosalba, impossible 

pagarlo” 

Sessió joves de Can Fosalba 
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1.6. Cultura, oci, lleure i esport 

 

 

La participació dels i les joves en la vida social es fa visible principalment en les activitats 

culturals, així com en el temps dedicat a l’oci i el lleure. Fer un anàlisi de les oportunitats 

que ofereix el municipi en aquest àmbit i de quins són els hàbits i principals ocupacions 

del temps d’oci i lleure, així com els interessos culturals, entre les persones joves, 

permetrà gaudir d’una aproximació més exacta a la realitat juvenil.  

En aquest apartat, veurem dades i percepcions fruit de l’anàlisi qualitatiu en l’àmbit 

cultural, esportiu, associatiu i d’oci i lleure al municipi de l’Anoia.  

L’accés a la cultura és un aspecte clau per a fomentar l’enriquiment personal del 

col·lectiu jove. És per això que les administracions, tant a nivell local, com d’altres de 

superiors, vetllen per oferir equipaments i recursos a la ciutadania, també als i les joves, 

per tal de desenvolupar polítiques i serveis culturals de qualitat.   

A la taula següent podem observar els equipaments culturals o de possible ús cultural 

per a tota la població:  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del web municipal 

 

  

Equipament Ús principal 

Punt Jove Juvenil 

Torre del Senyor Enric Cultura 

Biblioteca Municipal Cultura 

Sala Teatre del Casal Català Cultura, oci i lleure 

Auditori Cal Figueres Cultura 

Espai Cal Batista Cultura 

Taula 9. Equipaments culturals o amb possible ús cultural dels Hostalets de 

Pierola. 2019 

 

“Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar 
perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i 

socialment cohesionadors” 

Repte PNJCat 
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Els equipaments esportius que hi ha actualment al municipi i que són de titularitat 

municipal són:  

Taula 10. Equipaments esportius dels Hostalets de Pierola. 2019  

Equipament Ús principal 

Pista Johan Cruyff Futbol 

Pista esportiva Can Fosalba Futbol 

Poliesportiu Futbol, Basquet 

Camp de Futbol CF Els Hostalets de Pierola 
Lleure 

Skateparc 
Skate i patinatge 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del web municipal 

 

Taula 11. Entitats esportives dels Hostalets de Pierola i impacte entre les persones joves.  Any 

2019 

Entitat 
Impacte en les persones joves 

(baix, mitjà, alt) 

Club Futbol Els Hostalets de Pierola Alt 

Club Patinatge Els Hostalets de Pierola Alt 

Secció Esportiva Casal Català (Bàsquet) Alt 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del web municipal 

 

 

 

 

 Es valora molt favorablement la Setmana de Joventut. 

 La Festa Major té bona valoració, tot i que es demana més varietat en la programació 

d’activitats. 

 Molt bona valoració sobre el Punt Jove i les activitats que s’hi organitzen. 

 

 

 Falta un poliesportiu cobert. 

 Falten activitats i en especial oci durant l’any. 

Aportacions en les dinàmiques participatives 
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 Falta d’espai de trobada pels joves majors de 18 anys. 

 Els concerts de Festa Major no interessen a tots els joves. 

 Es valora negativament que es deixes de fer la festa al cementiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gràfic Q9: Freqüències d’activitats en temps d’oci (33 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Anar a la
discoteca

Assistència a
actes

religiosos

Llegir llibres
(no d'estudis)

Assistència a
actes polítics

Fer excursions Practicar
esport

Força Molt Gens No gaire

Qüestionari per a l’anàlisi de la realitat juvenil 
 

“Aquí, als Hostalets falten festes pels joves que no només 

siguin a l’estiu” 

Sessió joves d’entre 16 i 18 anys 
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Pel què fa als llocs de trobada entre les persones joves que han respòs el qüestionari, 

la majoria es troben a la placeta, a casa d’algú, en altres llocs o Cal Ponsa. 

 

  

Gràfic Q10: Practiques alguna activitat artística (26 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Gràfic Q12: On et trobes amb els teus amics i amigues? (33 respostes)  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Gràfic Q11: Practiques alguna activitat esportiva? (19 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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1.7. Participació ciutadana i comunicació 

 

La participació de les persones joves dels Hostalets de Pierola és una de les prioritats 

de la Regidoria de Joventut. Tal com assenyala el PNJCat 2020, la participació en allò 

col·lectiu és un dels grans reptes en majúscules en relació a les polítiques de joventut.  

D’una banda, cal entendre la participació des de dos punts de vista: la participació 

entesa com a metodologia, com a eina que cal potenciar a l’hora del disseny i el 

desenvolupament de polítiques de joventut. D’altra banda, és important entendre la 

participació com un objectiu, com quelcom que es vol potenciar i promoure entre les 

persones joves. Una de les maneres de promoure la participació és a través d’una 

comunicació fluïda entre l’Ajuntament i les persones joves.  

 En aquest sentit, un teixit associatiu ric és una bona mesura per al foment de la 

participació ciutadana i la implicació de les persones joves en els esdeveniments d’àmbit 

local. Als Hostalets de Pierola, segons la pagina web del propi Ajuntament, hi ha un total 

de 28 entitats (sense tenir en compte les esportives, ja descrites anteriorment). Aquestes 

entitats s’emmarquen en diferents àmbits i facetes de la vida pública del municipi i són 

de caire cultural, educatiu, polític, social o veïnal. A continuació, es llisten les entitats del 

municipi que tenen un impacte alt entre les persones joves.  

Taula 12 . Entitats dels Hostalets de Pierola amb participació juvenil. 2019 

Entitat Àmbit 

Arc Juvenil Cultura, oci 

Esplai Les Pífies Educació en el lleure 

Projecte Tradicions (Cercolets, Pastorets i 

Bastoners) 
Cultura popular 

ACBaldrich Esports 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació recollida a les entrevistes i sessions participatives 

 

 

  

“Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 
participació de les persones joves en allò col·lectiu” 

Repte PNJCat 
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 El municipi compta amb un teixit associatiu molt ric i divers. 

 Bona valoració de les entitats juvenils l’Arc Juvenil i l’Esplai Les Pífies 

 Molt bona valoració de la Comissió Jove com a espai de participació 

 
 

 
 
 
 

 
 Percepció de que sempre participen els mateixos joves. 

 Existència d’un sector de jovent molt desmobilitzat i molt crític amb tot el que 

s’organitza. 

 Els joves deixen de participar a la Comissió Jove a partir dels 16 anys 

 Els usuaris del Punt Jove es queixen de que a l’espai hi assisteixen infants menors 

de 12 anys i no senten còmodes.  

 Percepció de que l’Ajuntament no atén les demandes dels joves. 

 

 

 

 

 

 

 

Aportacions en les dinàmiques participatives 
 

“Volem un Punt Jove sense nens petits, a partir de primer 

d’ESO”  

Sessió joves d’entre 12 i 15 anys 

 

 

 

“Posar una bústia al punt jove pels que no puguin venir a la 

comissió” 

Sessió joves d’entre 16 i 18 anys 
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Gràfic Q13: Participes en alguna associació o grup informal? (26 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Gràfic Q14: En els últims 12 mesos, quantes vegades has fet els següents actes  

(31 respostes)  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Els que han respòs que no (Gràfic Q16), han argumentat que (transcripció literal): 
 

 La secretaria del ajuntament obre poques hores. 

 Necessitem transport pel poble.  

 No es promouen cap tipus de "bústies" per a fer peticions ni res per l'estil.  

 Per molt que fiquis instancies si les llegeixen tampoc fan cas, per molt que comentis 

sembla que en aquest poble la joventut de la meva edat no existeix. 

 Per que fins fa poc ningú  havia decidit escoltar al jovent. 

 Porque muchos de nosotros somos menores y no escuchan a los jóvenes solo a los 

niños pequeños y a los yayos. 

 

Gràfic Q16: Creus que les persones joves tenen facilitats per fer arribar les 

demandes i necessitats a l'Ajuntament? (32 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Gràfic Q15: Com t’informes sobre les activitats que es fan per a joves als 

Hostalets de Pierola (34 respostes)  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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1.8. Salut 

“Promoure una vida saludable de les persones joves” 

Repte PNJCat 

 

 

La salut dels i les joves i la seva relació amb l’entorn i la resta de col·lectius que formen 

l’estructura social del municipi és clau a l’hora de definir la realitat juvenil dels Hostalets 

de Pierola. En el PLJ 2015-2019 no hi havia recollida de forma explicita accions 

encaminades a aquest àmbit. 

La informació en aquest apartat s’extreu bàsicament de les sessions amb el col·lectiu 

jove i el qüestionari on-line. 

 

 

 

 

 

 Demanda de més xerrades, formacions sobre sexualitat. 

 Caldria cimentar els camps de futbol i de bàsquet perquè hi ha gespa i no s’hi pot 

jugar adequadament. 

 Les llums de la Pista Johan Cruyff tanquen massa d’hora (proposa d’interruptor). 

 No hi ha possibilitat de jugar al basquet femení fins a sènior. 

 

 

 

 

 

 

 

Aportacions en les dinàmiques participatives 
 

“Habilitar la pista del cementiri per jugar a Bàsquet” 

Sessió joves d’entre 16 i 18 anys 
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A continuació, es presenten els gràfics que aporten informació sobre els hàbits i 

coneixements de les persones joves que han respòs el qüestionari en 

els àmbits de la sexualitat i afectivitat,  alimentació o 

drogodependències:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gràfic Q17: Sobre quins temes t'agradaria tenir més informació? (32 respostes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Gràfic Q18: Creus que tens prou informació sobre hàbits saludables en sexualitat, 

alimentació, consum de drogues, etc.? (32 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 

 

Qüestionari per a l’anàlisi de la realitat juvenil 
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Gràfic Q19: En el teu entorn, quants amics consumeixen les següents 

substàncies? (32 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia 
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1.9. Mobilitat, entorn i convivència 

Pel què fa a la mobilitat, l’entorn i la convivència, es recullen les següents percepcions 

per part de les persones joves participants en la diagnosi. La mobilitat és un dels temes 

que preocupen, en general, als joves presents a les sessions participatives.  

 

CONVIVÈNCIA 

 

 

 Bona relació intergeneracional entre la gent del municipi. 

 Sensació de seguretat.  

 

 

 Poca relació entre els veïns de les urbanitzacions i el poble. 

 

MOBILITAT 

 

 

 Insuficiència del transport intraurbà i interurbà (freqüència i parades). 

 Les tarifes del transport públic són cares. 

 Molt mal estat del camí per anar a Piera. 

 

 

 

 

 

Aportacions en les dinàmiques participatives 
 

“Si te quieres mover, no puedes” 

“Imposible mover-te sin carné por aquí” 

Sessió joves Can Fosalba 
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Apunt del qüestionari!  
Què els preocupa a les persones joves dels Hostalets de Pierola? 

  
  Dels temes que et relacionem a continuació, digues quins 3 haurien de ser prioritaris 

en les actuacions de l’Ajuntament (36 respostes). 

Quins són els 3 principals problemes que a tu, personalment, t‘afecten més? (36 

respostes) 
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2. Avaluació del Pla Local de Joventut dels Hostalets 

de Pierola 2015-2019 

A continuació s’analitza el Pla Local de Joventut dels Hostalets de Pierola per al període 

2015-2019. Es vol fer èmfasi en l’orientació estratègica i l’enfocament de l’anterior pla, 

així com en la utilitat i la transversalitat, per tal de poder abordar el futur pla des d’una 

perspectiva renovada i útil per al desenvolupament de les polítiques de joventut durant 

els propers anys. El PLJ es va estructurar en els diferents apartats que es descriuen i 

analitzen a continuació: 

2.1  Introducció 

En aquest apartat, s’emmarca el que és el Pla Local de Joventut el qual parteix de 

l’anàlisi de la realitat juvenil a través d’un anàlisi de dades quantitatives i qualitatives i 

d’un procés de reflexió on han intervingut diferents agents implicats: polítics, tècnics, 

agents socials i joves. Es té en compte el marc normatiu de les polítiques de joventut i 

es prioritzen tres grans àmbits, els quals són: 

 Fomentar participació i valors 

 Promocionar la cultura, els espais i l’oci 

 Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa i laboral del jovent 

2.2 Panoràmica de la Joventut als Hostalets de Pierola 

En el següent apartat, anomenat Panoràmica de la joventut als Hostalets de Pierola es 

fa una aproximació al context demogràfic i sociodemogràfic del municipi, posant especial 

èmfasi a realitat de les persones joves. 

Així doncs, es descriu informació de referència sobre les dimensions principals del 

col·lectiu jove agrupats en 7 apartats: 

 Població  Habitatge 

 Educació  Salut 

 Ocupació  Participació, vida comunitària i 

esports 
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2.3 Les prioritats: la participació i els valors, la cultura, els espais i l’oci 

i l’èxit en la trajectòria educativa i laboral 

D’aquest anàlisi de la realitat social del municipi es desprenen un conjunt de necessitats, 

detectades tant en la fase de diagnosi i que s’estructuren d’acord als tres eixos prioritzats 

en fase del diagnòstic i enumerats anteriorment. 

En total s’identifiquen un total de 14 necessitats, les quals es descriuen en detall i de les 

quals se’n destaquen propostes o idees de millora que han sorgit durant la realització 

del treball de camp. Aquestes són: 

Taula 13. Necessitats diagnosticades segons àmbit d’intervenció. PLJ Els Hostalets de 

Pierola (2015-2019) 

Fomentar participació i valors 

Manca d’implicació dels adolescents en les activitats 

Acompanyament dels joves en el procés de participació 

Diversificació de les activitats juvenils de la Festa Major 

Coordinació de les activitats juvenils entre entitats 

Diversificació dels canals de difusió 

Promocionar la cultura, els 
espais i l’oci 

Potenciar un espai de trobada juvenil 

Necessitat d’un espai d’estudi juvenil 

Potenciació de les activitats juvenil a nivell artístic i cultural 

Adequació de l’espai festiu juvenil 

Habilitació del camí per anar a Piera 

Aconseguir l’èxit en la 
trajectòria educativa i laboral 
dels joves 

Oferta d’orientació educativa i laboral  

Reforçament de les competències personals en determinats 
perfils de joves 

Necessitat d’una programació de formacions destinades als 
joves en quant a competències específiques 

Establiment d’un programa d’inclusió laboral 

Font: Pla Local de Joventut Els Hostalets de Pierola 2015-2019 

 

2.4 Estructura del Pla 

A partir de totes aquestes necessitats diagnosticades s’elabora l’estructura que seguiran 

les actuacions del Pla Local de Joventut. Aquesta estructura és el reflex dels principis 

metodològics que han guiat la diagnosi fins al moment i que giren entorn els tres grans 

àmbits d’intervenció que ja s’han enumerat. 



Pla Local de Joventut els Hostalets de Pierola 2020-2023 

 

53 
 

Sobre aquests àmbits d’intervenció es projecten un total de 12 actuacions que es 

recullen a continuació: 

Taula 14. Actuacions segons àmbit d’intervenció 

Fomentar participació i valors 

Implicar els adolescents en les activitats 

Acompanyar al jovent en el procés de participació 

Diversificar les activitats juvenils de les festes locals 

Coordinar les activitats juvenils entre entitats i amb 
l’Ajuntament 

Promoure la diversificació dels canals de difusió 

Promocionar la cultura, els 
espais i l’oci 

Potenciar un espai de trobada juvenil 

Garantir un espai d’estudi per al jovent 

Potenciar i facilitar les activitats juvenils a nivell artístic, 
cultural i d’oci 

Aconseguir l’èxit en la 
trajectòria educativa i laboral 
dels joves 

Millorar la comunicació dels serveis d’orientació educativa i 
laboral dirigits al conjunt del jovent 

Oferir un orientació educativa i laboral encarada a 
l’adolescència  

Reforçar les competències transversals en determinats 
perfils de joves, especialment les referents a intel·ligència 
emocional, competències social i motivació amb als estudis 

Promoure la formació en competències específiques 
d’interès per als joves 

Fomentar la inclusió laboral dels i les joves de perfils que 
més ho necessiten 

Font: Pla Local de Joventut Els Hostalets de Pierola 2016-2019 

 

En aquest apartat també es fa un repàs dels recursos que disposa el municipi en l’aplicació de 

les polítiques de joventut, bàsicament els recursos humans, econòmics i infraestructurals. I per 

últim es planifiquen totes les accions enumerades mitjançant un calendari. 

 

2.5 Metodologia emprada 

En aquest apartat es fa referència als objectius principals del Pla Local de Joventut, així 

com també de les diferents fases que s’han succeït en la redacció del projecte. Fent 

especial èmfasi en el treball de camp el qual s’han guiat pel principi rector de la 

participació. Per aquest motiu s’ha implicat en la fase de diagnosi a les persones joves 
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perquè aportessin la seva perspectiva. En total es van dur a terme un total de 3 grups 

de discussió amb l’edat com a principal criteri divisor: 

- Grup de discussió adolescent (12 a 16 anys) 

- Grup de discussió post-adolescent  (17 a 25 anys) 

- Grup de discussió adults (26 a 34 anys) 

2.6 Avaluació de l’execució del pla 

L’avaluació de l’execució del Pla s’estructura a partir de la recollida d’informació de 

forma agregada per part de l’Ajuntament. La informació general en relació al Pla Local 

de Joventut, que es recollirà per donar una imatge general de la situació d’execució del 

pla és la següent:   

Recursos destinats:  

- Personal públic destinat a l’àmbit de joventut  

- Pressupost municipal destinat a joventut  

Processament del pla 

 - Nombre d’accions del pla previstes per a l’any  

- Percentatge d’accions totalment executades durant l’any d’acord amb el pla (grau 

d’execució)  

Població destinatària  

- Nombre total de persones impactades pel pla  

- Percentatge de persones impactades segons gènere  

- Percentatge de persones impactades segons grans grups d’edat.   

Resultats 

 - Satisfacció mitjana dels destinataris envers les activitats del pla 
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3. Anàlisi de les polítiques de joventut dels Hostalets 

de Pierola 

L’Anàlisi de la Polítiques de Joventut (APJ) ens permet veure què s’està duent a terme 

en l’actualitat, tant a nivell local com a nivell comarcal, per donar resposta a les 

necessitats i problemàtiques de les persones joves del municipi.  

Per detectar aquestes polítiques adreçades a les persones joves del municipi, s’ha 

abordat la realitat a partir de l’anàlisi i l’avaluació de les actuacions realitzades en 

matèria de joventut que hi ha actualment al municipi i i quin és el seu impacte en relació 

als joves. Tanmateix, la realització del Pla Local de Joventut dels Hostalets de Pierola 

també es farà en base a uns principis i valors que provenen del marc específic que 

regula la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut que regula el Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. 

 

3.1 El marc general del PNJCat i la legislació vigent 

La construcció d’aquest pla local a partir dels principis i valors assenyalats al PNJCat 

ens permet connectar la realitat local de les polítiques de joventut amb la realitat que viu 

el conjunt de Catalunya i, per tant, treballant des del municipi amb unes accions que 

s’emmarquen en un relat generalitzat de quin impacte han de tenir les polítiques de 

joventut, de què entenem per joventut al nostre país i de quines són les seves 

necessitats. 

 

Així doncs, tal i com especifica la llei esmentada, per polítiques de joventut entenem les 

intervencions dels agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits de la vida 

de les persones joves, especialment les que es troben en una situació de més 

vulnerabilitat social. 

 

En aquesta línia i seguint amb l’especificació de termes, per persones joves s’entén amb 

caràcter general, el conjunt de persones d’entre setze i vint-i-nou anys amb residència 

a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes polítiques, es poden ampliar aquests 

límits d’edat per a adaptar-los a la realitat social i als objectius a assolir.  

L’anàlisi que es realitza a continuació de les polítiques de joventut dels Hostalets i que, 

conseqüentment, conduirà a plantejar, conjuntament amb l’anàlisi de la realitat juvenil, 

uns objectius, unes línies estratègiques i unes accions determinades per al període 
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2020-2023, s’emmarca dins la visió que planteja el Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya 2010-2020.  

 

Aquesta visió dibuixa un context futur per al conjunt de Catalunya que es concreta en 

una visió de la societat futura en 3 punts:  

 “Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus 

projectes de vida i les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, 

familiars...) entenent que aquesta és la major garantia d’un futur millor per al 

conjunt de la societat.” 

 “Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les 

expectatives i les possibilitats a l’hora de desenvolupar un projecte de vida.” 

 “Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper 

protagonista en el desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); que 

aposti per un creixement qualitatiu i quantitatiu de l’associacionisme i els 

moviments juvenils, organitzats com a aposta estratègica perquè el conjunt de 

la ciutadania, i també les persones joves, tingui capacitat per incidir sobre el 

funcionament de la societat i traslladar la seva visió del món.” 

Per tant, la llei 33/2010, de l’1 d’octubre de polítiques de joventut, que són també 

polítiques de ciutadania, estableix que aquestes tenen la missió de fer possible, d’una 

banda, l’emancipació juvenil, és a dir, que els joves puguin construir un projecte de vida 

propi sobre la base de l’autonomia personal i l’exercici de la plena ciutadania. D’altra 

banda, aquestes polítiques s’han de construir i desenvolupar per a i amb la participació 

dels joves; és a dir, han de vetllar per apoderar la persona jove com a agent de canvi 

social, amb tot un conjunt d’accions i de processos que generin capacitat en els joves 

per a decidir llur entorn, llurs relacions i llurs possibilitats de desenvolupament personal 

i col•lectiu, per a intervenir-hi i per a transformar-los. El Pla Local de Joventut dels 

Hostalets de Pierola integra aquesta plantejament a l’hora de diagnosticar i definir 

polítiques adreçades als joves.  

En aquesta línia, és tant important on es vol arribar amb la realització del Pla Local de 

Joventut dels Hostalets de Pierola com els principis que volem seguir per arribar-hi. Els 

principis marquen els valors que reflectiran les actuacions a desenvolupar i l’estil que es 

vol seguir en realitzar-les. Són uns principis universals que s’han de tenir present a nivell 

local: 

 



Pla Local de Joventut els Hostalets de Pierola 2020-2023 

 

57 
 

 

 

 

L’actuació administrativa en matèria de joventut s’ha d’adreçar a totes les persones 

joves sense distinció de sexe, ètnia, origen, edat, estat civil, ideologia, creences, opció 

sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

 

 

 

L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de reduir les desigualtats entre els 

diferents punts de partida de les persones joves en el procés d’elaboració de llur propi 

projecte de vida. Les actuacions administratives són compatibles amb una discriminació 

positiva si aquesta es justifica per una situació de desigualtat material, cerca la igualtat 

real i facilita la integració social. 

 

 

 

L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de considerar i atendre la diversitat 

i la diferència de gènere, ètnica, territorial, física, psíquica, social i cultural, per a garantir 

la igualtat d’oportunitats a totes les persones joves i promoure el valor de la solidaritat 

en la diversitat. 

 

 

 

L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de tendir a facilitar les condicions 

bàsiques necessàries per a l’emancipació de les persones joves. 

 

 

 

Universalitat 

Igualtat d’oportunitats 

Atenció a la diversitat 

Emancipació juvenil 
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L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de construir una cultura participativa 

i facilitar que les persones joves, en els diferents àmbits socials, es puguin vincular als 

processos de presa de decisions i a les entitats juvenils i formar-ne part. 

 

 

 

L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de cedir capacitat de decisió i gestió 

sobre els afers públics i potenciar la corresponsabilitat en el seu exercici. Els joves han 

de poder participar en les polítiques públiques, per si mateixos o per mitjà d’entitats, per 

a prendre part en el disseny de les polítiques socials destinades a les persones joves. 

 

 

 

L’actuació administrativa en matèria de joventut ha d’incorporar com a base per a la 

construcció de les polítiques de joventut la innovació permanent, l’aprenentatge social, 

l’experimentació i la negociació. 

 

 

 

L’actuació administrativa en matèria de joventut, per a millorar l’aplicació de polítiques 

de joventut adequades a cada territori i a cada col•lectiu, ha de promoure el disseny i 

l’aplicació de solucions des dels centres de decisió situats prop de les persones joves. 

 

 

 

Totes les polítiques públiques han de tenir en compte la dimensió juvenil, especialment 

les que afecten les persones joves d’una manera directa o indirecta. 

Participació 

Corresponsabilitat 

Innovació i aprenentatge social 

Proximitat 

Interès juvenil 
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Les polítiques de joventut han de respondre a les necessitats detectades. És un deure 

de les administracions públiques catalanes amb competència en aquesta matèria la 

coordinació, la cooperació i la planificació de les polítiques de joventut, tant pel que fa 

al disseny com a l’execució. 

 

 

 

Els programes i les actuacions adreçats als joves han d’estar dotats dels recursos 

suficients per a assolir els objectius previstos, donant-los un ús adequat a la seva finalitat 

i gestionant-los amb responsabilitat. 

 

 

 

Les polítiques de joventut s’han de planificar des de la proximitat, tot garantint-ne la 

plena eficàcia i l’execució. 

  

Coordinació, cooperació i planificació 

Eficàcia, eficiència i gestió responsable 

Descentralització i desconcentració 
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3.2 La regidoria de joventut, el marc local per al desenvolupament de les 

polítiques de joventut als Hostalets de Pierola 

A continuació es fa una revisió dels pilars fonamentals per al desenvolupament de les 

polítiques de joventut dels Hostalets de Pierola. D’una banda, es contextualitza la 

regidoria de joventut en el marc de l’Ajuntament, i el pressupost destinat a projectes i 

programes de joventut. D’altra banda, s’analitza breument el Pla Local de Joventut 2015-

2019, com a document estratègic en matèria de polítiques de joventut i la seva 

implementació al municipi.  

La Regidoria de Joventut en el marc de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 

El consistori està composat per 25 regidories que detallem a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als recursos destinats a polítiques de joventut, es recullen els següents: 

Recursos humans: 

1. Regidora de Joventut 

2. Tècnica de Joventut. Contractada a 37,5 hores pel municipi amb 12h d'atenció 

directa als joves a la tarda. Amb 22,5 hores de gestió tècnica i atenció als joves 

si ho requereixen.  Categoria A2 

Regidories 

Protocol Acció Social 

Parcs i Jardins Comunicació i Noves Tecnologies 

Urbanisme Gent i Gran 

Obres i serveis Salut 

Comunicació i noves tecnologies Governació 

Festes Personal 

Transparència Regim intern 

Tradicions Promoció Econòmica i Ocupació 

Hisenda Esports 

Turisme Atenció i participació ciutadana 

CRIP Cultura 

Tradicions Educació 

Joventut 
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3. Dinamitzador/informador Juvenil. Contractat a 20 hores setmanals amb 

atenció directa 19h setmanals. 1h setmanal dedicada a coordinació amb la 

Tècnica de Joventut. Categoria III Personal d'intervenció/Informador Juvenil. 

4. Orientadora laboral. Del Consell Comarcal contractada 5 hores setmana. 

Categoria A2. 

Recursos econòmics:  

 Total de 107.300€ pel període 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes i projectes adreçats als joves dels Hostalets de Pierola 

Laborateca 

La Laborateca és l’assessoria d’orientació laboral i de formació de l’Oficina Jove de 

l’Anoia la qual depèn del Consell Comarcal. El projecte té com a principal objectiu oferir 

orientació laboral i de formació adaptada a les característiques i necessitats de la 

població jove de 16 a 35 anys (aturats, estudiants o en recerca d’una millora d’ocupació) 

per tal de millorar la seva ocupabilitat i assolir la seva inserció laboral i formativa. 

 

Pressupost Joventut 2020 

Adquisició material 1.000€ 

Casals setmana santa i estiu 3.500€ 

Casal estiu 4.200€ 

Programació Punt Jove 12.000€ 

Projecte estudi assistit 2.500€ 

Dinamitzador Punt Jove 18.000€ 

Formació Punt Jove+Cursos 3.000€ 

Projectes idiomes Punt Jove 5.100€ 

Festes Joventut 2.500€ 

Transferència Consell Comarcal Tècnic de Joventut 42.000€ 

Conveni Consell Comarcal Laborateca 5.000€ 

Conveni Esplai Les Pífies 3.500€ 

Conveni Arc Juvenil 5.000€ 
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A nivell pràctic, el servei es presta una vegada a la setmana al municipi. És el dia que 

la Tècnica Orientadora ofereix servei d’assessorament laboral als joves a l’Ajuntament 

dels Hostalets de Pierola on realitza tutories individuals d’orientació, tutories o accions 

grupals d’acompanyament en la recerca de feina o tutories d’acompanyament a la 

inserció laboral. 

 

La Tècnica està habilitada per generar codis per fer la inscripció de Garantia Juvenil i 

donar suport als i les joves per realitzar la inscripció, sense necessitat de que les 

persones es desplacin fins a l’Oficina de l’Anoia. També gestiona la subvenció de joves 

en pràctiques, realitza altes i actualitza la borsa de treball Xaloc i es coordina amb 

l’educadora social. També té un servei en línia on es publiquen periòdicament ofertes 

de feina. Cal remarcar que des del servei s’han realitzat fins a 35 assessories i 14 

processos d’orientació aquest 2019. 

 

Espai d’estudi assistit 

Servei adreçats a joves d’entre 1r i 4t ESO amb l’objectiu de millorar i ajudar en les 

competències d’estudi a través de l’exercici de les capacitats cognitives. Aquest servei 

d’acompanyament per a estudiants d’ESO es porta terme en mateix equipament juvenil 

els dimarts i els dijous a la tarda. 

Els joves participants realitzen un total de 3 hores a la setmana d’estudi amb 

acompanyament d’una professional que els hi mostra diferents tècniques d'estudi i els 

hi ofereix un espai de tranquil·litat per poder fer les tasques acadèmiques. 

Punt Jove 

El Punt Jove dels Hostalets de 

Pierola és l’equipament juvenil del 

municipi. Aquest espai té per finalitat 

dotar la persona jove d'aquells 

recursos informatius i 

d’assessorament  que li són 

necessaris per tal de poder 

desenvolupar qualsevol activitat en 

diversos àmbits d’interès pel 

col·lectiu, com per exemple l’àmbit formatiu, el laboral, la mobilitat internacional, la 

participació, l’habitatge o la salut. 
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Aquest servei municipal està adreçat principalment a joves de 12 a 30 anys on s’atén 

de forma personalitzada, confidencial i gratuïta. Tot i així, degut a les potencialitats que 

ofereix l’espai també hi ha una part  de l’equipament que l’utilitza una entitat juvenil, 

l’Esplai Les Pífies, la qual desenvolupa cada dissabte la seva activitat. 

Alhora, l’espai funciona com un punt de trobada per a les persones joves, les quals 

poden anar a passar-hi la tarda o a participar en diferents activitats que periòdicament 

s’organitzen des del Servei de Joventut. Com per exemple activitats d’oci i lleure, 

activitats esportives, formacions, xerrades o tallers. 

PIDCES al INS Guinovarda (Piera) 

Des de fa relativament poc la Tècnica de Joventut també es desplaça un cop a la 

setmana a l’INS Guinovarda per a realitzar-hi el servei de PIDCES. 

El PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària) 

té per objectiu descentralitzar el serveis d’informació i assessorament juvenil garantint 

així una major proximitat cap als usuaris. 

Concretament, al INS Guinovarda la Tècnica hi assisteix a l’horari del patí per acostar 

els estudiants el Servei Joventut, informant de manera presencial els joves a l’hora de 

pati, programant xerrades o fent campanyes informatives. 

Comissió Jove 

La Comissió Jove és un espai participatiu per al públic 

jove que se celebra de forma mensual. En aquest òrgan 

es debat sobre propostes d’activitats, programacions i 

serveis del Punt Jove. 

Així doncs, funciona com un espai d’apoderament, 

perquè a banda de donar opinions i consensuar-les els 

i les joves en algunes ocasions també acaben assumint 

responsabilitats en l’organització d’activitats que 

proposen. 
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Setmana de la Joventut i Casal d’hivern, de setmana santa i d’estiu 

Per últim, cal remarcar que al municipi s’organitzen activitats per al públic jove i infants 

des de les pròpies entitats juvenils. En aquests casos el Servei de Joventut recolza i 

finança una part aquestes actuacions les quals tenen una molt bona acceptació i 

seguiment. 

Entre aquestes destaca especialment la Setmana de la Joventut organitzada per l’entitat 

Arc Juvenil. Una setmana d’agost plena d’oci i lleure per a joves, però també per a totes 

les edats, amb activitats com gimcanes, esports, cinema, cursa d’obstacles i concerts 

entre d’altres. 

També cal esmentar els Casals d’hivern, setmana santa i estiu organitzats per l’Esplai 

Les Pífies els quals s’adrecen a un públic potencialment infant. L’entitat a través d’un 

conveni amb l’Ajuntament ofereix aquest espai a les famílies del municipi a l’Escola 

Renaixença. 

A continuació, s’agrupen algunes de les opinions recollides al qüestionari en línia sobre 

el Servei de Joventut. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic Q21. Coneixes a la Tècnica de Joventut i al 

Dinamitzador Juvenil? (34 respostes) 

 

47%

35%

18%

Sí No Me n'han parlat

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia. 
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Gràfic Q23. Coneixes algun servei d'informació, orientació i assessorament sobre 

temes que tinguin interès per a tu? (31 respostes) 

 

45%

39%

16%

Sí No NS/NC

Gràfic Q22. Utilitzes els serveis que se t'ofereixen des de l'Ajuntament? 

(34 respostes) 

 

9%

21%

29%

41%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Sempre o gairebé sempre

Sovint

Rarament

Mai o gairebé mai

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia. 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia. 
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Gràfic Q25. Utilitzes algun equipament municipal per realitzar-hi activitats? 

(31 respostes) 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia. 

55%

45%

Sí No

Gràfic Q24. Amb quina freqüència acudeixes al Punt Jove quan necessites informació 

sobre algun àmbit concret? (28 respostes) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari en línia. 

 

3.3 Anàlisi de les polítiques de joventut dels Hostalets de Pierola 

Després de contextualitzar el marc general i el marc local en el qual es desenvolupen 

les polítiques de joventut del municipi, s’analitzen en aquest apartat les polítiques de 

joventut planificades en el període de temps que avarca la redacció de l’anterior Pla fins 

al moment de redacció d’aquesta diagnosi.  

 

En aquest punt, cal remarcar que s’han seguit els següents criteris:  

1. Les polítiques s’han agrupat en relació als 7 grans reptes plantejats en el PNJCat 

cosa que permet, ja d’entrada, detectar quins són aquells reptes que s’estan 

cobrint amb més èxit i quins són aquells reptes que presenten més mancances. 

Els àmbits de treball plantejats al pla no coincideixen exactament amb els reptes, 

de manera que algunes actuacions d’un mateix àmbit pot ser que s’organitzin en 

dos reptes en aquest document. Aquesta re organització de les actuacions 

permet desenvolupar una línia argumental coherent en tot el  document, i una 

millor aproximació en l’avaluació i anàlisi de les polítiques de joventut.   

 

2. Es fa una anàlisi de les polítiques de joventut incloses al Pla Local de Joventut 

dels Hostalets de Pierola 2015-2019 i també d’aquelles polítiques que s’han 

recollit durant el treball de camp i de la documentació facilitada per la Regidoria 

de Joventut, i per tots aquells serveis i agents implicats en el disseny i 

implementació de polítiques adreçades a les persones joves no incloses 

necessàriament en l’anterior Pla Local de Joventut.  

Gràfic Q25b. Quins? 
 

3%

6%

6%

22%

25%

39%
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Equipaments de lleure

 Equipaments sanitaris

Equipaments de lleure

Equipaments esportius

Equipaments juvenils
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Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

 

 

Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 

Garantir un espai d’estudi 
per al jovent 

No - 1r T 2017 fins 4t T 2018  Sí Sí 
 

Descripció: Posar a disposició del jovent una sala d’estudi, oberta especialment en període d’exàmens. La sala podria estar ubicada dins de la pròpia biblioteca o bé en un 

altre espai. Sempre que sigui possible l’espai estaria obert fins a les 12h en els períodes d’exàmens 

Millorar l’actual Biblioteca      No  1r T 2017 fins 4t T 2018 Sí Sí 

 

Descripció: Fer que la biblioteca esdevingui un espai amb ambient de silenci, disposant així d’un clima que convidi a l’estudi i al treball acadèmic. Aquest procés de canvi 

s’hauria de realitzar de tal manera que es garantís la compatibilitat amb les actuals activitats de la biblioteca, sobretot orientada a l’ús dels ordinadors i internet. Una de les 

solucions passaria per habilitar un espai adjacent (això no sé si és possible) a la biblioteca per a que esdevingui un espai de silenci amb més taules.  

Orientació educativa Sí Mitjà 1r T 2016 fins 4T 2018 Sí Sí 

 

Descripció:  Servei d’Orientació educativa des del servei jove d’Hostalets de Pierola. El servei orientarà especialment en la trajectòria educativa formal, sobretot en el trajecte 

que va més enllà de l’ESO. El servei s’oferirà al conjunt del jovent d’Hostalets, però també es buscarà que altres serveis o activitats siguin aprofitats per a derivar joves que 

mostrin necessitats en l’àmbit de l’orientació educativa. El propi servei d’orientació educativa també derivarà joves cap al servei d’orientació laboral quan les persones ho 

necessitin.  
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Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 
Programació continuada de 

formacions en 

competències específiques 

o transversals 

Sí Mitjà 3r T 2016 fins 4t T 2018 Sí No 

 

Descripció:  Programació continuada de cursos i formacions que donin resposta a necessitats en competències específiques o transversals d’ interès per als joves. En el cas 

de competències específiques un exemple podrien ser demandes expressades per grups de joves com cursos de formats de comunicació, , atenció a infants, manipulació 

d’aliments, cursos de premonitors/es i de monitors/es, entre d’altres. En el cas de competències transversals podrien ser cursos que es considerin interessants per a determinats 

perfils de joves, com per exemple com cercar feina, com fer un currículum, intel·ligència emocional, o millora de les competències relacionals. 
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Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 
 
Butlletí informatiu dels 
serveis d’orientació 
educativa i laboral 
dirigits al conjunt del 
jovent 

Sí (l’actuació va començar  les 
mesos de 

set/oc/nov/desembre 2019) 
 

Mitjà 2n T 2016 fins 4t T 2018 Sí No 

 

Descripció: Al butlletí mensual s’inclourà un espai d’informació acadèmica i laboral per a joves. Així mateix, per via xarxes socials es farà difusió de diferents ofertes de feina 

del municipi i també dels municipis propers. Alhora, per via xarxes socials es respondran dubtes i s’informarà al jovent dels diferents aspectes vinculats a l’àmbit laboral.  

 
Orientació laboral i 
derivació a serveis i 
programes de l’àmbit 
laboral - Laborateca 
Jove 

Sí Mitjà Durant tot el PLJ Sí No 

Descripció:  La Laborateca és el servei municipal d’orientació dirigit a la població jove. El servei detecta les necessitats dels joves que s’hi apropen, els orienta, i si convé 

els deriva, o bé al servei d’orientació educatiu, o bé a altres serveis o programes municipals o supramunicipals amb l’object iu d’incrementar l’ocupabilitat. Aquest servei es 

dirigeix a joves en situació d’atur, especialment a aquells perfils joves que han patit abandonament escolar i ara no troben feina, o bé aquells que tot i haver finalitzat estudis, 

porten una temporada llarga sense no trobar feina en el seu àmbit professional.  Per millorar l’eficàcia del servei es treballarà per difondre el servei entre joves d’aquests perfils, 

sobretot potenciant la derivació des d’altres serveis municipals. 

Foment de la 

formació dual per a 

empreses locals 

No 

 

3r T 2016 fins 4t T 2018 No No 

Descripció:  Foment de la formació dual a través de la cerca proactiva d’empreses del municipi o voltants, amb l’objectiu de que els joves puguin desenvolupar una 

formació dual, especialment a través d’una Formació Professional o PQPIs.  
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Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 
Orientació i 
assessorament en 
matèria d’habitatge 

Sí Baix 
En l’horari d’obertura del Punt 

Jove 
Sí No 

 

Descripció: Des del Punt Jove s’ofereix la possibilitat d’informar, orientar o assessorar a qualsevol persona jove que estigui en un procés d’emancipació o transició domiciliaria. 
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Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 
Organització de tallers, 
activitats i xerrades al 
Punt 

Sí Mitjà 
Entre el setembre i juliol de cada 

any 
Sí No 

 

Descripció: Des del Servei de Joventut s’organitzen de forma periòdica diferents activitats al Punt Jove que acompanyen en la formació en l’àmbit de salut als i les joves. 

S’han realitzat formacions sobre drogodependències, sexualitat, consum d’alcohol, educació emocional, entre d’altres. 
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Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu. Informació i assessorament de 

les persones joves. 

 

Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 
Comissió per a la 
participació de joves 
adolescents 

Sí Alt 1r T 2016 fins 4t T 2018 Sí Sí 

 
Descripció: Creació de una comissió dirigida de manera prioritària a persones joves adolescents del municipi. La comissió estarà dinamitzada per un responsable tècnic de 

l’Ajuntament que acompanyarà de manera proactiva aquest grup de persones. L’acompanyament es focalitzarà en incentivar la realització d’activitats ideades per aquest grup 
de persones i per fomentar la seva participació en diferents espais. No obstant, la dinamització de la comissió també buscarà abordar altres necessitats que puguin sorgir en 
el sí del grup de persones dinamitzades, intentant que aquest esdevingui un espai també d’apoderament dels adolescents. 
  

Servei 
d’acompanyament 
juvenil en la 
participació 

Sí Alt 1r T 2016 fins 4t T 2018 Sí - 

Descripció: Servei prestat per una persona de l’equip tècnic de joventut de l’Ajuntament dirigit a aquelles persones joves que mostrin determinades necessitats o problemes, 

especialment aquelles associades, a l’hora de desenvolupar una activitat, relacionar-se amb l’Ajuntament o participar en determinats espais institucionals.  El servei s’oferirà 

al conjunt de joves del municipi. Entre d’altres accions a desenvolupar, l’Ajuntament vetllarà per facilitar el màxim possible els tràmits i gestions entre l’Ajuntament i les entitats 

Pla mensual d’activitats 

joves 
No - 1r T 2016 fins 4t T 2018 Sí Sí 

 

Descripció:  Elaboració anual d’un pla d’activitats per al jovent. L’elaboració i manteniment d’aquest pla d’activitats s’hauria de realitzar conjuntament amb les entitats joves i 

l’Ajuntament. El pla hauria de contemplar les principals activitats que es facin dirigides al jovent, especialment aquelles que es realitzen per a festes de Nadal, setmana santa, 

Festa Major i la festa de l’11 de Setembre. El pla hauria d’evitar que se solapessin activitats, potenciant així la diversitat d’activitats dins de les festivitats i millorant les sinèrgies 

i el treball en xarxa entre les entitats. Anualment s’hauria de convocar una reunió entre les diferents organitzacions per poder decidir quines seran les principals activitats de 

l’any. Les activitats que realitzin anualment tant entitats com l’Ajuntament haurien d’intentar donar resposta tant a la diagnosi feta pel Pla de Joventut com a la seva estratègia 

i els seus objectius.  
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Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 
Agenda conjunta 
d’activitats joves  No - 3r T 2016 fins 4t T 2018 Sí Sí 

 

Descripció:  Creació i manteniment d’una agenda conjunta entre les activitats de l’Ajuntament i les entitats municipals. Moltes de les activitats d’aquesta agenda ja vindrien 

determinades pel pla anual d’activitats joves, tot i que també s’hi haurien de poder anar afegint d’altres. L’Agenda hauria d’agafar la forma d’un calendari publicat en obert a 

internet i fàcil de consultar. L’èxit d’aquesta agenda anirà lligat a que el pla anual d’activitats joves tingui una bona dinamització i funcioni correctament, establint un lligam i 

sinèrgies entre les diferents entitats i iniciatives joves.   

Creació d’un espai de 
trobada juvenil S’ha re-formulat - 3t T 2017 fins 4t T 2018 Sí Sí 

 

Descripció:  Creació d’un espai de trobada per al conjunt de joves del municipi. De manera ideal l’espai podria respondre a un model mixt, en que tot i que la propietat del 

local fos municipal, els jovent estaria disposat a auto organitzar-se per a pagar un lloguer mensual simbòlic. També a nivell ideal, els jovent preferiria disposar d’un local amb 

diferents seccions o àmbits diferenciats per a que els diferents grups de joves poguessin realitzar activitats diferents. 

Aquesta actuació es va reformular des del Servei de Joventut donant origen al Punt Jove actual, ja que es va valorar que un espai dirigit des de Joventut tindria un impacte 

més alt entre la població jove i oferiria un servei més complert i integral. Així doncs, el Punt Jove es concep com  

 un espai de referència no només per als joves de més de 16 anys, sinó a partir de 12. I que alhora, funciona com punt de trobada per al jovent i també com punt físic on 

s’ofereix informació i assessorament. 
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Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i 

socialment cohesionadors 

 

 

 

 

 

 

Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 

Adaptar l’espai festiu 
juvenil 

No - 4t T 2017 fins 4t T 2018 No Sí 

 

Descripció: Habilitar a l’espai festiu juvenil situat a les proximitats del polígon per tal de poder realitzar festes joves. Aquesta habi litació de l’espai hauria de preveure la 

disposició d’aigua corrent, una pica per poder netejar, llum i lavabos.   
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Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i 

innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom 
 de l’actuació 

S’ha dut a terme? 
S’ha reformulat? 

Impacte  
de l’actuació 

Període  
d’execució 

 

Es preveu 
incloure-la al 

futur PLJ? 

Es preveu 
reformular-la al 

futur PLJ? 

Habilitar el camí per anar 
a Piera 

No - 1r T 2018 fins 4t T 2018 No No 

 

Descripció:  Millorar i habilitar el camí per anar a peu a Piera. Durant els anteriors anys ja s’ha intentat des del consistori municipal l’habilitació d’aquest camí, on la majoria 

del trajecte pertany a l’Ajuntament de Piera. Malgrat l’acord aquesta fita no s’ha aconseguit ara per ara. Durant els propers anys s’intentarà liderar de nou l’habilitació i millora 

d’aquest camí per part de l’Ajuntament. Es tracta d’un camí molt usat per joves, especialment d’aquells que no disposen d’un mitjà de transport privat. En l’habilitació i millora 

es proposa comptar amb la participació dels i les joves. 
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Resum de les polítiques de joventut relació als reptes del PNJCat 

De les dades de les matrius d’avaluació de les polítiques de joventut dels Hostalets de 

Pierola se’n desprenen algunes conclusions que cal tenir en compte de cara al futur 

Pla Local de Joventut del municipi, i que es repassen a continuació.  

 

 Gràfic. Percentatge d’execució de les actuacions previstes en el PLJ 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lloc, i tal com s’observa al gràfic, en termes generals no es pot considerar que 

el PLJ dels Hostalets de Pierola 2015-2019 s’hagi executat en la seva totalitat, ja que 

s’han dut a terme el 50% de les actuacions previstes. Cal esmentar, però, que la gran 

Repte Actuacions realitzades Actuacions no realitzades Total 

Repte 1 2 2 4 

Repte 2 2 1 3 

Repte 3 1 0 1 

Repte 4 1 0 1 

Repte 5 3 2 5 

Repte 6 0 1 1 

Repte 7 0 1 1 

TOTAL  9 7 16 

Taula 13. Resum d’actuacions realitzades i no realitzades, per reptes  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les matrius d’anàlisi. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les matrius d’anàlisi. 

56%

44%

Actuacions realitzades Actuacions no realitzades
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majoria de les actuacions que no s’han dut a terme ha sigut sota raó de inviabilitat 

tècnica i no de falta de voluntat política per desenvolupar polítiques juvenils. 

Si hom es fixa en l’anàlisi per reptes, podem veure com el reptes 1, Aconseguir l’èxit en 

la trajectòria educativa de les persones joves, el 2, Aconseguir l’èxit en la trajectòria 

laboral de les persones joves, i el 5, Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament 

personal i la participació en allò col·lectiu. Informació i assessorament de les persones 

joves,  han sigut els àmbits amb més intervencions realitzades. 

En segon lloc, se situen els reptes 3, Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les 

persones joves, i 4, Promoure una vida saludable de les persones joves, que agrupen 

una proporció més baixa d’iniciatives. 

Per últim, de les dues actuacions plantejades al PLJ 2015-2019 envers els reptes 6, 

Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural 

respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors, i 7, Avançar cap a un nou 

model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva 

i innovadora en les formes d’organització col·lectiva, no s’ha acabat executant cap. 

 

3.4. Aspectes i percepcions a tenir en compte a l’hora d’aproximar-se a 

la realitat juvenil 

Una vegada realitzada l’anàlisi de la realitat  juvenil i de les polítiques de joventut, convé 

posar en sintonia aquelles qüestions més rellevants, a mode de conclusió, per tal 

d’encaminar la diagnosi al disseny de les actuacions del PLJ.   

 

En primer lloc, es presenten els principals aspectes i percepcions a tenir en compte a 

l’hora d’aproximar-se a la realitat juvenil, extretes de l’anàlisi de la realitat juvenil i de 

l’anàlisi de les polítiques de joventut, des del context de les persones joves i des del 

context de les institucions públiques, de manera molt esquemàtica. De nou, aquestes 

qüestions es representaran seguint com a guia els 7 reptes que planteja el PNJCat. 

  

En segon lloc, es complementen les aportacions amb una matriu d’anàlisi DAFO que 

recull quines són les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats en relació 

a les persones joves; és a dir, quins són aquells àmbits o actuacions que cal reforçar i 

donar resposta, i quines són aquelles que cal potenciar i donar a conèixer entre la 

joventut del municipi.  
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La població jove als Hostalets de Pierola 

En dades extretes del cens de població i habitatge del 2018, el municipi compta 

amb un total de 2.930 habitants, dels quals 401 són persones d’entre 15 i 29 anys, el 

que suposa el percentatge del 13,7% de la població, . La xifra augmenta a 636 persones 

si ampliem la franja per sota i per sobre, de 10 a 34 anys, el que significa que les 

persones entre 10 i 34 anys representen un 21,7% del total de la població. 

 

Tot i que la proporció de persones joves ha seguit una tendència de decreixement en 

els últims anys, una presència elevada de població infantil i taxa prou alta de natalitat 

apunten que el percentatge de població jove es mantindrà en els següents anys. 

 

Per últim, la franja de d’edat que concentra més persones joves és la relativa als 15 als 

19 anys la qual agrupa el 39,4% del total l’any el 2018. 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones 

joves dels Hostalets de Pierola 

El municipi de l’Anoia compta amb un total de 3 equipaments educatius. D’aquests, dos 

són de titularitat pública i de formació reglada, els quals són la Llar d’Infants La Granota 

i l’Escola Renaixença, de cicle infantil i primària. Cal remarcar que a partir del curs 2020-

2021 l’equipament esdevindrà Institut Escola i oferirà també ensenyament secundari fins 

a 4t ESO. Aquest fet és una bona oportunitat pel Servei de Joventut per aproximar el 

seu servei als joves a través de l’Institut Escola. 

Alhora, el municipi també compta amb el Centre d’Estudis Musicals Cal Maristany, de 

titularitat concertada.   

Els estudiants d’ESO, cicles formatius, graus universitaris i altres modalitats de formació 

han de desplaçar-se fora del municipi. 

Pel que fa al nivell formatiu de la població general dels Hostalets de Pierola la majoria, 

un 66% té estudis de segon grau l’any 2011, és a dir, educació primària, secundària, 

Batxillerat o Formació Professional. Només un 14% de la població té estudis de Tercer 

Grau, xifra molt inferior tant al percentatge de la província de Barcelona (22%), com al 

de l’àmbit metropolità i Catalunya (20%).   

Entre les iniciatives del Servei de Joventut en aquest àmbit destaca l’espai d’estudi 

assistit en que els joves participants realitzen un total de tres hores d’estudi a la setmana 

amb l’acompanyament d’una professional. 
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Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 

dels Hostalets de Pierola 

L’activitat econòmica dels Hostalets de Pierola se centra, principalment, en el sector 

serveis. El municipi compta un total de 60 empreses registrades, de les quals un 15,0% 

corresponen a la indústria, un 33,3% a la construcció i un 51,7% al sector serveis. 

Pel que fa a les dades de l’atur aquest ha seguit una tendència compartida amb molts 

municipis  de Catalunya. Entre el 2008 i el 2014 creix de forma constant, arribant a 

superar el 20%, per després reduir-se de forma progressiva fins al 2019 on se situa 

entorn el 14%. 

Degut a la ubicació i  al nombre baix de població del municipi els Hostalets de Pierola 

no disposa de gaire dinamisme econòmic, el que es tradueix en una falta important 

d’oportunitats laborals per les persones joves. 

Tot i així, des del Servei de Joventut existeixen diferents serveis (com la Laborateca i el 

propi Punt Jove) que ofereixen recursos per a millorar la ocupabilitat i la inserció laboral 

de les persones joves. 

 

Repte  3.  Aconseguir  l’èxit  en la transició  domiciliària  de  les 

persones joves dels Hostalets de Pierola 

No es disposen de gaires dades a nivell estadístic sobre el mercat d’habitatge dels 

Hostalets de Pierola. Tot i així, segons la informació extreta de les sessions 

participatives es constata una baixa oferta d’habitatges en lloguer i uns preus creixents. 

Es considera que la manca de recursos econòmics per part de la població jove és un 

impediment a l’hora de marxar del nucli familiar.  

Des del Servei Jove s’ofereixen recursos, informació i assessorament en matèria 

d’habitatge de forma presencial al Punt Jove. 

 

Repte 4. Promoure la vida saludable de les persones joves dels 

Hostalets de Pierola 

De les sessions participatives amb persones joves, es recull la necessitat de continuar 

oferint tallers i xerrades entorn la prevenció entorn la sexualitat. 
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Pel que fa l’activitat esportiva es destaca una participació força alta en diferents entitats 

d’esports, sobretot en el bàsquet i el futbol. Alhora, tot i que el municipi disposa de 

diferents espais esportius es reclamen més facilitats per practicar esports, 

específicament habilitant espais existents per jugar a bàsquet i allargant l’horari 

d’il·luminació de la pista Johan Cruyff per a poder realitzar esport fins més tard. 

 

Repte 5.  Avançar cap a l’autonomia, el  desenvolupament personal  i  

la  participació  de  les  persones joves dels Hostalets de Pierola en 

allò col·lectiu. 

Tant a els joves que van assistir a les sessions participatives com els tècnics consideren 

que existeix un sector del jovent molt mobilitzat i arrelat al municipi. En són un exemple 

les dues entitats estrictament juvenils dels Hostalets, l’Esplai Les Pífies i l’Arc Juvenil. 

Tot i així, també s’ha constatat que existeix un grup de joves molt desmobilitzat i molt 

crític qualsevol activitat que s’organitza des del consistori i des dels demès col·lectius 

juvenils. 

 

Per altra banda, tant del qüestionari com de les sessions participatives es desprenen 

molt bones valoracions del Servei de Joventut, en especial de les activitats que 

s’organitzen des del Punt Jove i també sobre el funcionament de la Comissió Jove. 

 

Repte  6.  Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil dels 

Hostalets de Pierola: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  als  

objectius educatius i socialment cohesionadors.  

La oferta d’oci que es fa als Hostalets és percebuda, per una part de la població jove,  

com a insuficient. Es considera que el municipi no té una programació cultural i 

ludicofestiva juvenil forta, que el diferenciï dels municipis veïns. Tot i així, es valoren 

positivament dates assenyalades com la Festa Major o la Setmana de la Joventut, com 

a esdeveniments que motiven a gran part dels joves del municipi 

Pel que fa a l’oci i el lleure nocturn, es considera que no hi ha oferta al municipi i això 

força moltes persones joves a marxar per gaudir d’aquest oci. Tot i que estan molt 

acostumats a agafar el transport privat per sortir a la nit, troben que hi hauria d’haver 

alguna alternativa al municipi per poder-se quedar al Hostalets fins tard el cap de 

setmana.  
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Pel que fa la cultura destaquen en especial les activitats de cultura popular gràcies al 

projecte Tradicions que mobilitza una part significativa d’infants i jovent amb balls i 

tradicions catalanes. 

 

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat 

cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i 

innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

Un dels aspectes que es relacionen amb una societat vertebrada territorialment i 

cohesionada és la mobilitat. Als Hostalets la mobilitat amb transport públic és un element 

que limita molts dels àmbits dels i les joves de manera transversal, i és una problemàtica 

que es manifesta des de fa molt de temps.  

Sobretot per comunicar-se amb municipis veïns però també amb les pròpies 

urbanitzacions que existeixen dins del terme municipal. La llunyania i mala comunicació 

amb aquests nuclis poblacionals són factors que propicien falta de relació i comunicació 

entre els seus habitants. 

 

3.5. Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) 

La conjunció de l’anàlisi de la realitat juvenil i l’anàlisi de les polítiques de joventut 

presents actualment en el municipi i la comarca posa de manifest les percepcions 

presentades amb anterioritat. Al mateix temps també permet destacar les oportunitats 

i fortaleses que la mateixa realitat ofereix. A continuació es presenta una matriu 

DAFO (Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) on es recullen ambdós punts 

de vista. 

Debilitats Fortaleses 

Els Hostalets de Pierola és un municipi mal 
comunicat pel que fa al transport públic.  

Bona resposta per part dels joves a les accions 
del Punt Jove. 

Hi ha poca oferta educativa, cultural i d’oci 
nocturn i diürn destinada a joves. 

Participació d’un sector del jovent i entitats 
juvenils fortes 

No hi ha centre d’ensenyament secundari.  Oferta esportiva variada 

Dispersió de la població en urbanitzacions 
Entorn privilegiat per viure-hi (natura) i municipi 
petit (coneixença entre veïns i veïnes). 

Falta d’un espai de trobada per als joves 
majors de 18 anys 

Arrelament d’una part de la població jove al 
seu nucli.  

Laborateca com un servei orientació laboral 

Punt Jove consolidat i amb un servei i 
programació fortes 

Amenaces Oportunitats 

La insuficiència de polítiques d’habitatge per a 
joves. 

El PLJ és un document guia en les polítiques 
de joventut. 
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Poques oportunitats laborals al municipi. 
La Regidoria de Joventut fa una aposta clara 
pel desenvolupament de polítiques de joventut.  

Un sector de joves molt desmobilitzat i crític. 

Bona relació entre els i les joves i la Tècnica 
de Joventut. 

Projecte Tradicions 

Obertura d’Institut-Escola el curs vinent 

 

4. Objectius, missions, destinataris i eixos estratègics  

Els objectius  

L’objectiu general del Pla Local de Joventut és planificar de forma estratègica i 

participada les polítiques de joventut que es desenvoluparan a la ciutat en els propers 

quatre anys.  

La missió  

Quan parlem de la missió del Pla Local fem referència a la finalitat última d’aquest 

document estratègic per a la ciutat. 

La missió inspira, per tant, el conjunt d’objectius i també les actuacions que es duran a 

terme. Així, podem dir que la missió central del Pla Local de Joventut dels Hostalets de 

Pierola és:  

“Possibilitar que els joves visquin amb plenitud la condició juvenil, de 

manera que, durant aquest període de la vida remarcablement llarg i intens, 

tinguin al seu abast tots els recursos que els permetin escollir i 

desenvolupar per si mateixos el seu projecte vital amb igualtat de 

condicions.” 

 

Destinataris  

Els destinataris d’aquesta pla són les persones joves dels Hostalets de Pierola. Si partim 

del límits d’edat que planteja la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya (LPJC), 

aquesta limita la joventut entre els 16 i els 29 anys d’edat. Tot i així, el PNJ el PNJCat 

2020 manté la referència de 16 a 29 anys però deixa oberta la definició en funció de 

cada realitat i de cada política i programa concret, per tal de flexibilitzar el marge i poder 

abastar més realitats. En el cas dels Hostalets de Pierola, se segueix el mateix criteri 

d’edat però s’amplia de 12 a 35 en alguns serveis i programes determinats.  
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Visió estratègica, eixos estratègics vinculats als reptes del PNJCat i objectius 

estratègics del PLJ dels Hostalets de Pierola 2020-2023 

A continuació es representen, de manera esquemàtica, els tres eixos estratègics 

establerts per als propers anys i que basen l’estructura de les actuacions plantejades en 

el PLJ dels Hostalets de Pierola 2020-2023. Aquests eixos s’han extret a partir del 

procés d’anàlisi de la realitat i de les polítiques de joventut del municipi. 

 

Esquema 1. Eixos estratègics del PLJ dels Hostalets de Pierola 2020-2023 

 

 

 

 

  

Emancipació

Educació, formació, 
ocupació, habitatge i 

salut

Cohesió Social, 
sostenibilitat i 

innovació

Convivència i 
igualtat, 

desenvolupament 
sostenible i mobilitat

Apoderament de 
les persones joves

Participació, cultura i 
equipaments
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A la taula següent, es presenten aquests eixos estratègics en el marc dels reptes del 

PNJCat 2010-2020 i els objectius estratègics corresponents.  

Taula 3. Eixos, reptes i objectius estratègics del PLJ dels Hostalets de Pierola 

2020-2023 

 

Eixos Reptes PNJCat 2010-2020 Objectius estratègics 2020-2023 

 

 

 

 

Emancipació 

 

 

 

 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria 

educativa de les persones joves 

 

 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral 

de les persones joves 

 

Repte  3.  Aconseguir  l’èxit  en  transició  

domiciliària  de  les persones joves  

 

Repte 4. Promoure una vida saludable de les 

persones joves 

Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no 

formals) adequant-los a les demandes i a les 

necessitats actuals, promovent la qualitat de 

l’educació i la igualtat en les condicions d’accés. 

 

Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi 

propugnant una inserció laboral de qualitat 

 

Proporcionar recursos que redueixin les dificultats 

d’accés a l’habitatge per part dels joves  

 

Promoure estils de vida saludable entre les persones 

joves i disminuir les conductes de risc associades a la 

salut en tots els àmbits que afecten a les persones 

joves 

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de 

societat cohesionada, vertebrada territorialment, 

sostenible, inclusiva i innovadora en les formes 

d’organització col·lectiva 

 Promoure accions per vertebrar territorial les 

polítiques de joventut i afavorir la cohesió entre nuclis 

poblacionals 

Cohesió social, 

sostenibilitat i 

innovació 

 

Apoderament 

de les 

persones joves 

Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  

desenvolupament personal  i  la  participació de  

les  persones  joves  en  allò col·lectiu 

 

Repte  6.  Universalitzar  la  cultura  entre  la  

població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  cultural  

respongui  als  objectius educatius i socialment 

cohesionadors 

 

Fomentar la participació de les persones joves amb 

l’objectiu d’apoderar aquest col·lectiu 

 

Garantir l’accés a la informació i l’assessorament de 

les persones joves fent ús dels canals de comunicació 

disponibles 

Facilitar l’accés a la cultura i a l’oci per a les persones 

joves 
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Actuacions segons reptes del PNJCat, objectius estratègics i objectius operatius 

EIX 1       

EIX REPTE OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS NÚM ACTUACIÓ PÀGINA 

EMANCIPACIÓ 

Repte 1. Aconseguir 

l’èxit en la trajectòria 

educativa de les 

persones joves 

Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no 

formals) adequant-los a les demandes i a les 

necessitats actuals, promovent la qualitat de 

l’educació i la igualtat en les condicions d’accés. 

Impulsar i fomentar mesures per a 

la millora del rendiment escolar dels 

joves  

1 Projecte estudi assistit 91 

2 Sala d’estudi en època d’exàmens  92 

Promoure l’oferta d’orientació i 

recolzament educatiu entre les 

persones joves 

3 

Orientacions acadèmiques, 

acompanyament en la tramitació 

de beques i difusió d'informació 

sobre l'àmbit 

93 

4 
Programació de formacions 

específiques 
94 

Donar suport a la tasca educativa 

de les entitats de l’educació en el 

lleure 

5 Conveni Esplai Les Pífies  95 

Repte 2. Aconseguir 

l’èxit en la trajectòria 

laboral de les persones 

joves 

Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi 

propugnant una inserció laboral de qualitat 

Generar i facilitar l’accés a recursos 

que ajudin els joves a maximitzar 

les seves condicions d’ocupabilitat 

6 Laborateca 97 

7 

Difusió de recursos i oportunitats 

laborals 

 

98 
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Afavorir la inserció laboral dels  

joves del municipi 

8 Orientació laboral al Punt Jove 99 

9 Pla d’Ocupació Brigada Jove 100 

10 
Creació d’una Borsa de Treball 

Jove 
101 

11 
Fomentar la coneixença entre 

empreses i centres de formació 
102 

Repte  3.  Aconseguir  

l’èxit  en  transició  

domiciliària  de  les 

persones joves 

Proporcionar recursos que redueixin les dificultats 

d’accés a l’habitatge per part dels joves 
Afavorir l’emancipació residencial  

12 
Informació, assessorament i 

difusió en matèria d’habitatge 
104 

13 
Organització de xerrades sobre 

noves formes de tinença 
105 

Repte 4. Promoure una 

vida saludable de les 

persones joves 

Promoure estils de vida saludable entre les 

persones joves i disminuir les conductes de risc 

associades a la salut en tots els àmbits que afecten 

a les persones joves. 

Promoure l’activitat física com a 

pràctica habitual entre els joves: 

Foment de l’esport, habilitant 

espais per desenvolupar-lo 

14 
Habilitació d’espais per realitzar 

diversos esports. 
107 

15 
Realització d’activitats esportives 

a la pista Johan Cruyff 
108 

16 
Realització d’activitats a l’aire 

lliure 
109 

Disminuir les conductes de risc 

associades a la salut i afavorir la 

prevenció i l’educació emocional 

17 

Formacions i activitats de 

sensibilització, prevenció i 

educació emocional 

110 
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EIX 2 

COHESIÓ 

SOCIAL, 

SOSTENIBILITAT 

I INNOVACIÓ 

Repte 7. Avançar cap 

a un nou model de país 

i de societat 

cohesionada, 

vertebrada 

territorialment, 

sostenible, inclusiva i 

innovadora en les 

formes d’organització 

col·lectiva 

Promoure accions per vertebrar territorial les polítiques 

de joventut i afavorir la cohesió entre nuclis 

poblacionals 

Desenvolupar actuacions per 

descentralitzar el Servei de Joventut 

en diferents nuclis del municipi 

18 
Antena Jove a Can 

Fosalba 
112 

19 
Activitat entre el nucli dels 

Hostalets i Can Fosalba 
113 
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EIX 3 

APODERAMENT 

DE LES 

PERSONES 

JOVES 

Repte  5.  Avançar  cap  

a  l’autonomia,  el  

desenvolupament 

personal  i  la  

participació de les 

persones joves en allò 

col·lectiu 

Fomentar la participació de les persones joves amb 

l’objectiu d’apoderar aquest col·lectiu 
Continuar apostant per espais de 

participació juvenil 

20 Comissió Jove 115 

21 
Habilitació d’una bústia al 

Punt Jove 
116 

22 

Creació d’un espai de 

trobada amb els joves + 

16 anys 

117 

Garantir l’accés a la informació i l’assessorament de les 

persones joves fent ús dels canals de comunicació 

disponibles 

Donar  resposta a les necessitats 

diverses dels joves, oferint-los una 

atenció integral, personal i gratuïta 

23 PUNT JOVE 118 

24 PIDCES 119 

25 Butlletí informatiu 120 

Repte 6. Universalitzar  

la  cultura  entre  la  

població  juvenil: 

treballar  perquè  

l’oferta  cultural  

respongui  als  

objectius educatius i 

socialment 

cohesionadors 

Facilitar l’accés a la cultura i a l’oci per a les persones 

joves 

Potenciar espais de cultura, lúdics i 

d’oci per al col·lectiu jove 

26 
Co-organització d’activitats 

d’oci 
122 

27 
Programació de sortides 

lúdiques 
123 

28 
Organització d’una 

Jornada Anual d’Art Urbà 
124 

29 
Activitats d’oci durant l’any 

al Punt Jove 
125 

30 

Co-finançament i 

coordinació de la Setmana 

de la Joventut 

126 
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4.1. Fitxes d’actuacions 

 

 

 

Eix estratègic Emancipació. 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria 

educativa de les persones joves 
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1 PROJECTE ESTUDI ASSISTIT:  

EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les 
demandes i a les necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions 
d’accés.  

Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels alumnes de 
secundaria.  

Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

Servei d'acompanyament per a joves que estan cursant estudis d'Educació Secundaria Obligatòria. Es 
porta a terme a l'equipament juvenil els dimarts i dijous a la tarda. Els joves realitzen un total de 3 hores 
a la setmana d'estudi amb acompanyament d'una professional que els hi mostra diferents tècniques 
d'estudi i els hi ofereix un espai de tranquil·litat per poder fer les tasques acadèmiques. 

DESTINATARIS   

12 a 16 anys x 17 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Servei de Joventut i persona tècnica contractada.  
 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 

permanent. 
 Temporització:  

RECURSOS    

 Econòmics: 2.500€ a l’any. 
 Humans: Tècnica professional 
 Equipaments: Punt Jove 
 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció centres educatius 
 Satisfacció personal tècnic Joventut 
 Satisfacció usuaris (famílies i alumnes) 

Quantitatius: 

 Nombre d’usuaris del projecte 

 
 
 
 
 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 
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2 SALA D’ESTUDI EN ÈPOCA D’EXAMENS:  

EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les 
demandes i a les necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions 
d’accés.  

Objectiu operatiu: Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels alumnes de 
secundaria.  

Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

El Servei de Joventut explorarà la possibilitat d’oferir de cara al 2020 un espai habilitat com a sala d’estudi 
en època d’exàmens per tal d’oferir als i les joves (majors de 16 anys) la possibilitat d’estudiar en un 
entorn adequat. S’estudia la possibilitat d’ubicar aquest espai al Punt Jove. Es recomana oferir el servei 
en dos períodes: gener i maig-juny 

Cal valorar la possibilitat de contractar una persona per gestionar la sala en l’horari d’obertura o assumir-
ho amb el personal del propi Servei de Joventut. En el cas d’extrenalitzar-ho es proposa valorar la 
viabilitat de vincular una entitat juvenil del municipi que assumeixi el servei. 

DESTINATARIS   

12 a 16 anys  17 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics: 3.800€ a l’any (si s’externalitza el servei). 
 Humans: Propis del Servei de Joventut o valorar externalització. 
 Equipaments: Punt Jove 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic Joventut 
 Satisfacció usuaris (famílies i alumnes) 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents a la Sala 
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3 ORIENTACIÓ ACADÈMICA, ACOMPANYAMENT EN LA TRAMITACIÓ DE 
BEQUES I DIFUSIÓ D’INFORMACIO SOBRE L’ÀMBIT 

EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les 
demandes i a les necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions 
d’accés.  

Objectiu operatiu: Promoure l’oferta d’orientació  i recolzament educatiu entre les persones joves. 

Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

El personal tècnic de la Regidoria de Joventut ofereix el recurs d’orientar sobre el futur acadèmic els 
joves del municipi que en tinguin necessitat. Així, a partir del 2020 aquest servei s’oferirà de forma fixe 
al Punt Jove els dijous a la tarda de 16.30 a 19 hores i la resta de dies en format lliure. Aquesta actuació 
també contempla l’acompanyament en la tramitació de beques, tant en nucli urbà com en les 
urbanitzacions.  

Per últim, es programaran xerrades a l’equipament juvenil entre el mesos d’abril i maig per assessorar 
als joves i les famílies en els processos de transició acadèmica i en els diferents itineraris formatius a 
l’abast segons les seves necessitats.   

DESTINATARIS   

12 a 16 anys x 17 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics: Els propis del Servei de Joventut 
 Humans: Tècnica de Joventut i Informador Juvenil 
 Equipaments: Punt Jove 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció  personal tècnic Joventut 
 Satisfacció usuaris (famílies i alumnes) 

Quantitatius: 

 Nombre d’orientacions realitzades 
 Nombre de beques tramitades  
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4 PROGRAMACIÓ DE FORMACIONS ESPECÍFIQUES:  

EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les 
demandes i a les necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions 
d’accés.  

Objectiu operatiu:  Promoure l’oferta d’orientació  i recolzament educatiu entre les persones joves. 

Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

DESCRIPCIÓ    

Planificació i organització de diferents xerrades o cursos amb l’objectiu d’oferir al col·lectiu jove 
formacions en diferents àrees que puguin ser d’utilitat per al món acadèmic o laboral. En aquest sentit, 
es proposa adaptar-se a les demandes que puguin sortir dels i les joves. Tot i així es podria treballar en 
l’oferta de cursos de pre-monitor i monitor de lleure, manipulació d’aliments o atenció a la infància amb 
diversitat funcional. Amb l’objectiu també de formar als joves de l’Esplai amb diferents recursos i capsules 
formatives. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA     

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics: 1.500€ l’any (Contractació talleristes) 
 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil i personal extern contractat 
 Equipaments: Punt Jove 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció  personal tècnic Joventut 
 Satisfacció usuaris (joves) 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents a les formacions 
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5 CONVENI ESPLAI LES PÍFIES:  

EIX – EMANCIPACIÓ (EDUCACIÓ) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no formals) adequant-los a les 
demandes i a les necessitats actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en les condicions 
d’accés.  

Objectiu operatiu:  Donar suport a la tasca educativa de les entitats de l’educació en el lleure- 

Repte PNJCat: Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

L’entitat d’educació en el lleure l’Esplai Les Pífies desenvolupa una tasca educativa a tenir en compte en 
el municipi. Per aquest motiu l’Ajuntament, a través d’un conveni, recolza diferents activitats de l’enitat. 
Les que té més repercussió de l’entitat són: Els casals d’hivern, de setmana i d’estiu. Aquesta oferta de 
lleure per infants i joves és un gran recurs per les famílies i és necessari continuar apostant per aquesta 
línia des de Joventut. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys x 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

 Col·labora: Regidoria de Joventut  
 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 

permanent. 
 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics: 11.200€ l’any (Conveni + Casals) 
 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 
 Equipaments: Escola Renaixença  
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció Esplai Les Pífies 
 Satisfacció  personal tècnic Joventut 
 Satisfacció usuaris (infants, joves i famílies) 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents als casals 
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Eix estratègic Emancipació. 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria 

laboral de les persones joves 
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6 LABORATECA:  

EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic:  Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció laboral de 
qualitat 

Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin als joves a maximitzar les seves 
condicions d’ocupabilitat  

Repte PNJCat:  Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

La Laborateca és l’assessoria d’orientació laboral i de formació de l’Oficina Jove de l’Anoia la qual depèn 
del Consell Comarcal. El projecte té com a principal objectiu oferir assessorament laboral i de formació 
adaptat a les característiques i necessitats de la població jove de 16 a 35 anys (aturats, estudiants o en 
recerca de millora d’ocupació) per tal de millorar la seva ocupabilitat i assolir la seva inserció laboral i 
formativa. 

La tècnica ofereix el servei d’atenció des de l’Ajuntament, però a partir del 2020 es traslladarà el penúltim 
dimarts de cada mes al Punt Jove. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Servei de Joventut i Tècnica Orientadora de l’Oficina Jove de l’Anoia 
 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 

permanent. 
 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics: 42.000€ l’any (Transferència Consell Comarcal). 
 Humans: Tècnica Orientadora de l’Oficina Jove de l’Anoia. 
 Equipaments: Ajuntament i Punt Jove. 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció  personal tècnic Joventut 
 Satisfacció usuaris  

Quantitatius: 

 Nombre d’assessoraments 
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7 DIFUSIÓ DE RECURSOS I OPORTUNITATS LABORALS:  

EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic:  Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció laboral de 
qualitat 

Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin als joves a maximitzar les seves 
condicions d’ocupabilitat  

Repte PNJCat:  Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

En el marc de la l’oferta de recursos per millorar la inserció i la ocupabilitat laboral de les persones joves, 
es necessari desenvolupar una tasca de difusió de les diferents oportunitats laborals que siguin d’interès 
com formacions o ofertes de feina. En aquest sentit, caldrà estar en coordinació amb el Servei de 
Laborateca i amb els diferents agents socials i econòmics per disposar d’aquesta informació. 

Aquesta difusió es realitza mitjançant els dimarts laborals a instagram, les pròpies cartelleres del Punt 
Jove, les xarxes socials i la pagina web de l’Ajuntament. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Col·laboren:  Servei de Joventut i Tècnica Orientadora de l’Oficina Jove de l’Anoia. 
 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 

permanent. 
 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics: Propis del Servei de Joventut 
 Humans: Tècnica de Joventut i Informador Juvenil 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció  personal tècnic Joventut 
 Satisfacció joves 
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8 ORIENTACIÓ LABORAL AL PUNT JOVE:  

EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic:  Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció laboral de 
qualitat 

Objectiu operatiu: Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin als joves a maximitzar les seves 
condicions d’ocupabilitat  

Repte PNJCat:  Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

Servei d’orientació i assessorament laboral realitzat des del propi Servei de Joventut adreçat als joves 
de 16 a 35 anys i que s’ofertarà a partir del 2020 els dimarts de 16.30 a 19 hores de forma fixe i en 
qualsevol altra franja horària en format lliure. 

L’objectiu és ampliar la cobertura que ja realitza la Laborateca, realitzant alhora una tasca de coordinació 
entre ambdós serveis. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Col·laboren:  Servei de Joventut i Tècnica Orientadora de l’Oficina Jove de l’Anoia. 
 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 

permanent. 
 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics: Propis del Servei de Joventut. 
 Humans: Tècnica de Joventut i Informador Juvenil 
 Equipaments: Punt Jove 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció  personal tècnic Joventut 
 Satisfacció usuaris  

Quantitatius: 

 Nombre d’assessories realitzades 
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9 PLA D’OCUPACIÓ BRIGADA JOVE:  

EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic:  Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció laboral de 
qualitat 

Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi  

Repte PNJCat:  Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

Programa destinat a la promoció de la contractació laboral de persones joves d’entre 18 i 35 anys a l’atur 
per facilitar la primera experiència remunerada o la re-entrada en el mercat laboral. Per fer-ho es combina 
la formació en competències amb la formalització d’un contracte, habitualment de 6 mesos. 

Es proposa que les persones contractades realitzin tasques d’interès públic i social com: arranjament i 
manteniment d’equipaments i espais públics, medi ambient i sostenibilitat urbana i serveis a la comunitat. 

Caldrà estudiar la viabilitat econòmica de l’actuació, si existeix una demanda plausible entre els joves del 
municipi i els requisits i bases per a poder participar a la convocatòria. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Regidoria de Joventut i Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació i Regidoria 
d’Acció de Govern 

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics. 40.000€ (cal valorar la viabilitat). 
 Humans: Personal propi de les regidories implicades 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic 
 Satisfacció usuaris 

Quantitatius: 

 Nombre de participants 
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10 CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL JOVE:  

EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic:  Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció laboral de 
qualitat 

Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi  

Repte PNJCat:  Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

Creació d’una borsa de treball que es gestioni des del propi Servei de Joventut en la qual els joves 
interessats en poder oferir per a poder realitzar feines temporals es puguin apuntar. La idea és posar en 
contacte persones que necessitin d’algú a qui contractar de manera informal i temporal i joves que 
estiguin disposats a oferir les seves capacitats. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Col·laboren:  Regidoria de Joventut i Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació i Regidoria 
d’Acció de Govern.  

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics.  Propis del Servei de Joventut 
 Humans: Tècnica de Joventut i Informador Juvenil 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic de Joventut 
 Satisfacció usuaris  

Quantitatius: 

 Nombre d’inscrits a la Borsa 
 Nombre de contractats 
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11 FOMENTAR LA CONÈIXENÇA ENTRE EMPRESES I CENTRES DE FORMACIÓ  

EIX – EMANCIPACIÓ (TREBALL) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic:  Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant una inserció laboral de 
qualitat 

Objectiu operatiu: Afavorir la inserció laboral dels joves del municipi  

Repte PNJCat:  Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

Treballar per vincular empreses del municipi amb els centre de formació de Piera, bàsicament cicles 
formatius i PFI’s. L’objectiu és afavorir la contractació de joves en pràctiques en aquestes empreses, 
creant una borsa de possibles candidats per afavorir-ne la ocupabilitat. 

Caldrà doncs posar-se en contacte amb les empreses i amb els centres formatius per detectar les seves 
necessitats i buscar mecanismes per a la contractació. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Col·laboren:  Regidoria de Joventut i Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, centres 
de formació i empreses 

  Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics.  
 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic Joventut 
 Satisfacció centres de formació 
 Satisfacció empreses 
 Satisfacció usuaris  

Quantitatius: 

 Nombre de participants en el projecte 
 Nombre de joves contractats 
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Eix estratègic Emancipació. 

Repte 3. Èxit en la transició domiciliària de les 

persones joves 
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12 INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I DIFUSIÓ EN MATÈRIA D’HABITATGE:  

EIX – EMANCIPACIÓ (HABITATGE) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge per part dels 

joves 

Objectiu operatiu: Afavorir l’emancipació residencial de qualitat. 

Repte PNJCat: Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

Des del Servei de Joventut cal garantir que les persones joves disposin de la informació i l’assessorament 
necessaris per encarar els possibles processos de transició domiciliaria. Així doncs, des del Punt Jove 
el personal oferirà informació relacionada amb les necessitats de les processos d’emancipació dels joves. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

RECURSOS    

 Econòmics: Propis del Servei de Joventut. 
 Humans: Tècnica d’Educació, Informador Juvenil 
 Equipaments: Punt Jove 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció usuaris 

Quantitatius: 

 Nombre d’assessories realitzades 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 
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13 ORGANITZACIÓ DE XERRADES SOBRE NOVES FORMES DE TINENÇA:  

EIX – EMANCIPACIÓ (HABITATGE) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge per part dels 

joves 

Objectiu operatiu: Afavorir l’emancipació residencial de qualitat. 

Repte PNJCat: Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 

 

DESCRIPCIÓ    

La falta d’oferta d’habitatges en règim de lloguer i alhora l’augment dels preus dificulten l’emancipació de 
les persones joves, les quals per motius vitals aposten majoritàriament per aquest model de tinença. 

Es proposa doncs oferir al col·lectiu jove xerrades sobre nous models de tinença com poden ser la 
masoveria urbana o les cooperatives d’habitatge per tal de posar a disposició diferents perspectives i 
models sobre el mercat de l’habitatge 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys  18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

RECURSOS    

 Econòmics: 300€ (Talleristes) l’any. 
 Humans: Tècnica d’Educació, Informador Juvenil i personal contractat (tallerista) 
 Equipaments: Punt Jove 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció assistents 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents xerrades 
 Nombre de xerrades que s’ofereixen 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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Eix estratègic Emancipació. 

Repte 4. Promoure una vida saludable de les 

persones joves 
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14 HABILITACIÓ D’ESPAIS PER REALITZAR DIVERSOS ESPORTS:  

EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les conductes 

de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 

Objectiu operatiu: Promoure l’activitat física com a pràctica habitual entre els joves: Foment de l’esport, 

habilitant espais per desenvolupar-ho 

Repte PNJCat: Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

 

DESCRIPCIÓ    

Cal habilitar alguns espais públics del municipi per a què les persones joves puguin desenvolupar-hi 
activitats esportives. Aquesta actuació contempla dos àmbits que cal estudiar a nivell tècnic i econòmic.  

En primer lloc, és un demanda dels joves disposar d’un espai on poder jugar a bàsquet. Del que es deriva 
valorar si cal cimentar la pista del cementeri o habilitar el poliesportiu. 

En segon lloc, el tancament de les llums de la pista Johan Cruyff provoca que alguns joves no puguin 
jugar-hi. Així doncs, caldrà establir mecanismes per allargar l’horari de l’enllumenat de la pista. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Regidoria de Joventut i Regidoria Urbanisme, Obres i serveis 
 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 

permanent. 
 Temporització:  

RECURSOS    

 Econòmics: Caldrà valorar quina és l’actuació més adequada. 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció joves usuaris  

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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15 REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES A LA PISTA JOHAN CRUYFF:  

EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les conductes 

de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 

Objectiu operatiu: Promoure l’activitat física com a pràctica habitual entre els joves: Foment de l’esport, 

habilitant espais per desenvolupar-ho 

Repte PNJCat: Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

 

DESCRIPCIÓ    

L’organització d’activitats esportives a la pista Johan Cruyff pot ser una mesura d’utilitat per fomentar 
hàbits de vida saludable entre les persones joves del municipi. Al mateix temps, també pot resultar 
eficient per acostar el Servei de Joventut a grups de joves més desmobilitzats i que no participen 
normalment de les activitats que es programen. 

Es proposa doncs, contactar amb aquests grups per, sota demanda, organitzar activitats esportives 
involucrant en l’organització els mateixos joves participants. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

RECURSOS    

 Econòmics: 200 € l’any. 
 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 
 Equipaments: Pista Johan Cruyff 
 Difusió:  Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció participants activitats 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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16 REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE:  

EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les conductes 

de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 

Objectiu operatiu: Promoure l’activitat física com a pràctica habitual entre els joves: Foment de l’esport, 

habilitant espais per desenvolupar-ho 

Repte PNJCat: Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

 

DESCRIPCIÓ    

Programar activitats a l’aire lliure quan s’acosten els mesos de més bon temps i calor és una bona mesura 
per motivar als joves a realitzar activitats i alhora de forma saludable.  

Es proposa involucrar en l’organització d’aquestes activitats les entitats juvenils del municipi com l’Arc 
Juvenil i l’Esplai Les Pífies per arribar a un nombre més elevat de joves. 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Regidoria de Joventut, Esplai Les Pífies i Arc Juvenil 
 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 

permanent. 
 Temporització:  

RECURSOS    

 Econòmics 600€ l’any. 
 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 
 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció assistents 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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17 FORMACIONS I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ, PREVENCIÓ I EDUCACIÓ 
EMOCIONAL:  

EIX – EMANCIPACIÓ (SALUT) 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure estils de vida saludable entre les persones joves i disminuir les conductes 

de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 

Objectiu operatiu: Promoure l’activitat física com a pràctica habitual entre els joves: Foment de l’esport, 

habilitant espais per desenvolupar-ho 

Repte PNJCat: Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

DESCRIPCIÓ    

Des del Servei de Joventut és necessari realitzar una tasca de sensibilització, prevenció i educació en 
diferents àmbits de la vida de les persones joves. Aquesta actuació contempla la planificació i 
programació de formacions i activitats en diferents àmbits com poden ser: la prevenció i sensibilització 
en les drogodependències, la violència masclista, els trastorns alimentaris o l’educació sexual des d’una 
òptica feminista. També totes aquelles activitats que fomentin la tolerància i el respecte a partir de 
l’educació emocional de les persones joves. 

Es recomana aprofitar diferents dates de celebració del calendari com a pretext per desenvolupar 
aquests eixos com per exemple el 8 de març, el 25 de novembre o el dia internacional dels drets de la 
infància (20 de novembre). 

DESTINATARIS   

12 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys  

METODOLOGIA     

 Mecanismes de coordinació i seguiment: Reunions periòdiques, Canals de comunicació 
permanent. 

 Temporització:  

RECURSOS    

 Econòmics: 300€ l’any (En concepte de talleristes). 
 Humans: Tècnica de Joventut i Informador Juvenil. 
 Equipaments: Punt Jove 
 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció assistents  

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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Eix estratègic Cohesió social, sostenibilitat i innovació. 

Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i 

de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible, inclusiva i 

innovadora. 
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18 ANTENA JOVE A CAN FOSALBA  

EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure accions per vertebrar territorial les polítiques de joventut i afavorir la 

cohesió entre nuclis poblacionals. 

Objectiu operatiu: Desenvolupar actuacions per descentralitzar el Servei de Joventut en diferents nuclis 

del municipi. 

Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

La dispersió d’urbanitzacions en el terme municipal dificulta l’accés als programes i serveis de Joventut 

dels joves que viuen en els nuclis més allunyats. Per aquest motiu la Regidoria pretén impulsar mesures 

per fer descentralitzar el servei i fer-lo extensiu, primerament, als joves de la urbanització Can Fosalba.  

Per aquest motiu, es portarà una antena del Punt Jove un dia a la setmana cada 15 dies al Casal 

Montserrat, en la que la Tècnica de Joventut o l’Informador Juvenil es desplaçaran per oferir les tasques 

d’assessorament. Caldrà anar valorant quina rebuda té servei i com evoluciona. 

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys x 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització:  

RECURSOS    

 Econòmics: Propis del Servei de Joventut 

 Humans: Tècnic de Joventut, Informador Juvenil 

 Equipaments: Casal Montserrat 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció joves Can Fosalba  

Quantitatius: 

 Nombre d’usuaris Antena Punt Jove 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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19 ACTIVITATS ENTRE EL NUCLI DELS HOSTALETS I CAN FOSALBA  

EIX – COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Promoure accions per vertebrar territorial les polítiques de joventut i afavorir la 

cohesió entre nuclis poblacionals. 

Objectiu operatiu: Desenvolupar actuacions per descentralitzar el Servei de Joventut en diferents nuclis 

del municipi. 

Repte PNJCat: Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora. 

DESCRIPCIÓ    

Per tal de fomentar la convivència i la cohesió entre les persones joves dels nucli dels Hostalets i de les 

diferents urbanitzacions es proposa apostar per a desenvolupar de forma periòdica activitats que 

involucrin els joves de les diferents zones del municipi. 

Així, es podria començar organitzant una activitat a Can Fosalba (aprofitant que s’hi realitzarà l’Antena), 

convidant a participar als joves dels Hostalets i posant a disposició transport perquè puguin traslladar-

s’hi. I també a la inversa, realitzant activitats al nucli dels Hostalets i habilitat un tipus de transport perquè 

els joves de Can Fosalba hi accedeixin. 

PÚBLIC DIANA    

14 a 17 anys x 18 a 22 anys x 22 a 25 anys x 26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització:  

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

RECURSOS    

 Econòmics: 600€ l’any 

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ    

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció assistents  

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 
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Eix estratègic Apoderament de les persones joves. 

Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  el  

desenvolupament personal  i  la  participació de  

les  persones  joves  en  allò col·lectiu 
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20 COMISSIÓ JOVE 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar la participació de les persones joves amb l’objectiu d’apoderar aquest 

col·lectiu.. 

Objectiu operatiu: Continuar apostant per espais de participació juvenil 

Repte PNJCat: Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu. 

DESCRIPCIÓ    

La Comissió Jove és un espai participatiu per al públic jove que se celebra de forma mensual. En aquest 

òrgan es debat sobre propostes d’activitats, programacions i serveis del Punt Jove.  

Així doncs, funciona com un espai d’apoderament, perquè a banda de donar opinions i consensuar-les 

els i les joves en algunes ocasions també acaben assumint responsabilitats en l’organització d’activitats 

que proposen 

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització 

 

RECURSOS    

 Econòmics: Propis del Servei de Joventut 

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Equipaments: Punt Jove 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció assistents  

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents a la Comissió 
 
 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 
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21 HABILITACIÓ D’UNA BÙSTIA AL PUNT JOVE 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar la participació de les persones joves amb l’objectiu d’apoderar aquest 

col·lectiu. 

Objectiu operatiu: Continuar apostant per espais de participació juvenil. 

Repte PNJCat: Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu. 

DESCRIPCIÓ    

Cal posar a disposició de les persones joves diferents espais i mecanismes per a poder participar i 

expressar les seves opinions. Per aquest motiu, a proposta dels mateixos joves, es demana habilitar una 

bústia al Punt Jove per recollir queixes, propostes i suggeriments en relació a l’activitat i la programació 

del mateix equipament juvenil. Però també qualsevol necessitat i problemàtica que afecti als joves en 

relació al municipi. 

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització 

 

RECURSOS    

 Econòmics: 80€ (instal·lació bústia)  

 Equipaments: Punt Jove 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció joves 

Quantitatius: 

 Nombre de suggeriments 
 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

 



Pla Local de Joventut Els Hostalets de Pierola 2020-2023 117 

 

 

 

22 CREACIÓ D’UN ESPAI DE TROBADA AMB ELS JOVES + 16 ANYS 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Fomentar la participació de les persones joves amb l’objectiu d’apoderar aquest 

col·lectiu. 

Objectiu operatiu: Continuar apostant per espais de participació juvenil. 

Repte PNJCat: Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu. 

DESCRIPCIÓ    

Alguns joves majors de 16 anys han expressat en diverses ocasions que no disposen d’espais de 

participació i de trobada on se sentin a còmodes per participar. Així doncs, des del Servei de Joventut 

s’estudiaran mesures per a poder contactar amb aquests joves i mantenir un contacte fluid, amb l’objectiu 

de que totes les veus siguin escoltades de part de l’Ajuntament. 

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització 

 

RECURSOS    

 Econòmics: Propis del Servei de Joventut 

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció joves +16 anys  

Quantitatius: 

 Nombre de trobades realitzades 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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23 PUNT JOVE 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Garantir l’accés a la informació i l’assessorament de les persones joves fent ús dels 

canals de comunicació disponibles. 

Objectiu operatiu: Donar resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció integral, 

personal i gratuïta. 

Repte PNJCat: Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu. 

DESCRIPCIÓ    

El Punt Jove dels Hostalets de Pierola és l’equipament juvenil del municipi. Aquest espai té per finalitat 

dotar la persona jove d'aquells recursos informatius i d’assessorament  que li són necessaris per tal de 

poder desenvolupar qualsevol activitat en diversos àmbits d’interès pel col·lectiu, com per exemple 

l’àmbit formatiu, el laboral, la mobilitat internacional, la participació, l’habitatge o la salut. Al mateix temps 

també funciona com un espai de trobada i com un lloc on s’ofereixen activitats d’oci i de formació.  

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització 

RECURSOS    

 Econòmics: 13.000€ a l’any 

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Equipaments: Punt Jove 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció joves 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 
 Nombre d’usuaris del Punt Jove 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 
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24 PIDCES 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Garantir l’accés a la informació i l’assessorament de les persones joves fent ús dels 

canals de comunicació disponibles. 

Objectiu operatiu: Donar resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció integral, 

personal i gratuïta. 

Repte PNJCat: Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu. 

DESCRIPCIÓ    

Actualment, la Tècnica de Joventut es desplaça un cop a la setmana a l’INS Guinovarda per a realitzar-
hi el servei de PIDCES. Hi assisteix a l’horari del patí per acostar els estudiants el Servei Joventut, 
informant de manera presencial els joves a l’hora de pati, programant xerrades o fent campanyes 
informatives 

Amb la futura obertura de l’Institut Escola al municipi dels Hostalets s’haurà de planificar i dissenyar de 
quina manera es realitza el programa PIDCES amb aquest centre i quines vinculacions tindrà l’Institut 
Escola amb el Servei de Joventut. 

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys  22 a 25 anys  26 a 29 anys  

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització: 

RECURSOS    

 Econòmics:  

 Humans: Tècnica de Joventut 

 Equipaments: Institut Escola, INS Guinovarda  

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció alumnes  

Quantitatius: 

 Nombre d’atencions realitzades 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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25 BUTLLETÍ INFORMATIU 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Garantir l’accés a la informació i l’assessorament de les persones joves fent ús dels 

canals de comunicació disponibles. 

Objectiu operatiu: Donar resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció integral, 

personal i gratuïta. 

Repte PNJCat: Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu. 

DESCRIPCIÓ    

Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola es publica un butlletí amb el 

resum d’activitat, serveis disponibles i l’activitat juvenil per aquest de forma mensual concentrada en el 

servei del Punt Jove o en altres equipaments. 

Aquest butlletí permet difondre l’activitat del servei i es publica a la pagina web de l’Ajuntament. 

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització: 

 

RECURSOS    

 Econòmics:  

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Difusió: Pàgina web Ajuntament,  

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció joves 

 
 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 
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Eix estratègic Apoderament de les persones joves. 

Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  

població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  

cultural  respongui  als  objectius educatius i 

socialment cohesionadors 
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26 CO-ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS D’OCI 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura i a l’oci per a les persones joves 

Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura, lúdics i d’oci per al col·lectiu jove 

Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  
cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors. 

DESCRIPCIÓ    

La Comissió Jove i altres espais de participació són espais on els joves poden expressar i demandar 
diferents activitats. En aquest sentit, la Tècnica de Joventut i l’Informador Juvenil poden donar la 
possibilitat de co-organitzar conjuntament amb els joves interessats activitats d’oci durant l’any. Així, 
s’apodera els joves fent-los partícips de les activitats que demanden i al mateix temps s’augmenta la 
oferta d’oci per a joves durant l’any.  

Es pot valorar la possibilitat d’organitzar concerts o punxades de musica a la sala del Casal Català. 

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Regidoria de Joventut i entitats juvenils o joves a títol individual 

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització: 

RECURSOS    

 Econòmics: 2.500€ l’any. 

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Equipaments: Punt Jove, Casal Català 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció joves 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 
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27 PROGRAMACIÓ DE SORTIDES LÚDIQUES 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura i a l’oci per a les persones joves 

Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura, lúdics i d’oci per al col·lectiu jove 

Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  
cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors. 

DESCRIPCIÓ    

Des del Servei de Joventut es poden organitzar durant l’any diferents sortides lúdiques del municipi sota 
demanda de les persones joves. Aquestes sortides poden ser a parcs temàtics, a la platja a l’estiu o la 
muntanya a l’hivern. 

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Regidoria de Joventut i entitats juvenils o joves a títol individual 

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització: 

 

RECURSOS    

 Econòmics: 2.000€ l’any. 

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció participants 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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28 ORGANITZACIÓ D’UNA JORNADA ANUAL D’ART URBÀ 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura i a l’oci per a les persones joves 

Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura, lúdics i d’oci per al col·lectiu jove 

Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  
cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors. 

DESCRIPCIÓ    

Alguns joves van expressar a les sessions participatives l’interès en diferents activitats relacionades amb 
l’art urbà. Per aquest motiu, es podria valorar, organitzar amb la participació dels joves una Jornada 
Anual d’Art Urbà, en la que es puguin oferir activitats relacionades amb el skate i el patinatge, el rap, el 
trap o el graffiti.  

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Regidoria de Joventut i entitats juvenils o joves a títol individual 

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització: 

 

RECURSOS    

 Econòmics: 4.000€ l’any. 

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció participants 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 
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29 ACTIVITATS D’OCI DURANT L’ANY AL PUNT JOVE 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura i a l’oci per a les persones joves 

Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura, lúdics i d’oci per al col·lectiu jove 

Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  
cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors. 

DESCRIPCIÓ    

Totes les activitats que s’ofereixen al Punt Jove i no tenen una vessant acadèmica o formativa. És a dir 
aquelles relacionades amb l’oci o el lleure com poden ser els jocs de taula, els videojocs, karaokes, tallers 
de cuina, etc.  

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització: 

 

RECURSOS    

 Econòmics: Propis del Servei de Joventut 

 Humans: Tècnica de Joventut, Informador Juvenil 

 Difusió: Pàgina web, agenda Ajuntament, mailings, facebook,, instagram, butlletí. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut 
 Satisfacció participants 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 
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30 CO-FINANÇAMENT I COORDINACIÓ DE LA SETMANA DE LA JOVENTUT 

EIX – APODERAMENT DE LES PERSONES JOVES 

OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ i CORRESPONDÈNCIA AMB EL PNJCat:    

Objectiu estratègic: Facilitar l’accés a la cultura i a l’oci per a les persones joves 

Objectiu operatiu: Potenciar espais de cultura, lúdics i d’oci per al col·lectiu jove 

Repte PNJCat: Repte 6: Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil: treballar  perquè  l’oferta  
cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors. 

DESCRIPCIÓ    

L’entitat Arc Juvenil organitza cada any la Setmana de la Joventut en la qual s’ofereixen activitats d’oci 
per a joves, però també per a totes les edats, amb activitats com gimcanes, esports, cinema, cursa 
d’obstacles i concerts entre d’altres. 

Des de la Regidoria de Joventut es recolza aquesta activitat amb finançament anual a través d’un conveni 
amb l’entitat.  

PÚBLIC DIANA    

12 a 17 anys X 18 a 22 anys X 22 a 25 anys X 26 a 29 anys X 

METODOLOGIA    

 Col·laboren: Regidoria de Joventut i Arc Juvenil 
 Mecanismes de coordinació i seguiment: reunions periòdiques 

 Temporització: 

 

RECURSOS    

 Econòmics: 5.000€ l’any (Conveni amb l’Arc Juvenil) 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Qualitatius:  

 Satisfacció personal tècnic joventut i membres Arc Juvenil 
 Satisfacció participants 

Quantitatius: 

 Nombre d’assistents activitats 
 Nombre d’activitats que s’ofereixen 

 

 2020 2021 2022 2023 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementació                 

Avaluació                 
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5. Avaluació 

A continuació es planteja el sistema d’avaluació per al Pla Local dels Hostalets de 

Pierola 2020-2023. L'avaluació de polítiques públiques és una metodologia de treball 

que pretén avaluar el resultat de les polítiques desenvolupades per l'Administració en 

un àmbit concret, i estudiar si han estat efectives en la resolució de les problemàtiques 

socials que van motivar la seva posada en marxa.  

En funció dels resultats obtinguts i d'un nou anàlisi social es determinarà la seva utilitat 

i la seva necessitat futura. Aquesta avaluació s'elabora a partir dels indicadors de 

resultats (outputs) de les polítiques, i dels indicadors d'impacte (outcomes) per 

comprovar si han provocat canvis socials. Cada PLJ, en la fase de disseny ha d'establir 

els seus criteris d'avaluació, que hauran de mantenir una relació directa amb els 

objectius finals que s'hagin planificat. 

L'avaluació del PLJ ha de permetre, doncs, millorar el coneixement de les 

intervencions que s'estan duent a terme, interpretar-ne l'impacte i facilitar la presa de 

decisions a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut pertinents.  

Què s’avalua? 

Del Pla Local de Joventut dels Hostalets de Pierola 2020-2023, com a document de 

planificació estratègica que està en constant revisió i moviment, se’n planteja fer 

l’avaluació dels següents elements:  

 Avaluació de les necessitats 

 Avaluació del propi procés d’avaluació 

 Avaluació de la implementació 

 Avaluació de les actuacions 

 Avaluació dels resultats 

 Avaluació de l’impacte 

 Avaluació econòmica 

Qui ho avalua? 

La Regidoria de Joventut dels Hostalets coordinarà el procés d’avaluació, en el qual hi 

participaran els serveis i regidories implicades.  

El seguiment i l’avaluació es realitzarà amb el lideratge de la Regidoria de Joventut i les 

aportacions de totes les àrees implicades en les actuacions plantejades al Pla.  
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El seguiment i avaluació del Pla també es realitzarà a través de la creació d’una Taula 

permanent de Joventut amb representants de les associacions  juvenils  o aquelles 

conformades majoritàriament per  joves. 

Quan es realitza l’avaluació? 

Cada actuació defineix a la seva fitxa de programació, quan s’avalua. En termes 

generals, es preveu una avaluació anual de totes les actuacions, però es plantegen 

altres moments d’avaluació que seran importants per veure, principalment, aspectes 

generals de la implementació del pla com són l’avaluació de les necessitats, de la 

implementació, del disseny, dels indicadors, etc.  

Es plantegen els següents moments d’avaluació:  

 Avaluació anual: Cada any es realitzarà un recull de l’avaluació dels indicadors 

per a cada actuació. Aquesta recull es realitzarà a petició de la Regidoria de 

Joventut i hi participaran tots els agents i serveis implicats. L’avaluació anual 

permetrà canviar, reconvertir o mantenir les actuacions previstes.  

 Avaluació intermèdia: En el moment intermedi del pla, és a dir, als dos anys de 

l’inici de la posada en marxa, es realitzarà una trobada tècnica per avaluar els 

següents aspectes: la implementació, la formulació d’actuacions, els resultats i 

l’impacte.  

 Avaluació final: En finalitzar el pla, es realitzarà una trobada tècnica per avaluar 

tots els aspectes de l’avaluació i diverses sessions participatives en les quals hi 

participaran persones joves i entitats juvenils. 
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