PLA LOCAL DE JOVENTUT
2016-2019
BANYERES DEL PENEDÈS
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1. PRESENTACIÓ
El Pla Local de Banyeres del Penedès pel període 2016-2019 pretén ser una eina útil a l’hora
d'implementar les polítiques de joventut al municipi així com per donar respostes àgils a les
necessitats dels joves, realitzant un treball institucional entre l'Ajuntament, L’Oficina Jove del Baix
Penedès i la Direcció General de Joventut.
Aquest nou Pla Local de Joventut que es presenta vol donar continuïtat a la voluntat de
l’ajuntament en la implementació de polítiques juvenils, ja que les accions que ha realitzat el
municipi en aquests últims 4 anys han estat basats en el Pla Local de Joventut 2012-2015 de
Banyeres del Penedès vigent fins al moment.
Des de l’any 2005 forma part del projecte Jove Baix Penedès amb aportació de tècnic des del
primer moment. Cal remarcar també que amb el suport que es rep des de l’Oficina Jove del Baix
Penedès, sobretot per la tècnica compartida, ha permès potenciar i millorar les actuacions
destinades als joves del municipi així com ha donat suport a la tècnica de joventut en la seva tasca
diària en l’àrea de joventut.
A fi de conèixer les polítiques de joventut que l’ajuntament ha de potenciar es fa necessari l’anàlisi
de la realitat juvenil del municipi, la seva visualització i el seu diagnòstic com a punt de partida. El
Pla Local de Joventut s'ha dissenyat prenent com a marc de referència el Pla Nacional de
Joventut de Catalunya, utilitzant les eines que ofereix en cada fase de desenvolupament.
Per començar a dissenyar el Pla s'ha realitzat la diagnosi, a partir de l'anàlisi de la realitat juvenil i
de les polítiques locals, que desemboquen en el diagnòstic; que ha servit per a definir les prioritats
de treball a partir de les necessitats detectades.
A partir d'aquí s'han pogut concretar els objectius generals i específics del Pla, que emmarquen el
disseny de l'execució. A continuació s'han definit els projectes que es pensen dur a terme durant
els anys de vigència del Pla.
Seguidament s'explicita la metodologia de treball, definida a partir dels principis rectors del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya.
A continuació es troba la descripció dels recursos necessaris, la temporització i el plantejament de
l'avaluació.
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2. DIAGNOSI
2.1. PLANTEJAMENT
Aquest anàlisi pretén conèixer la realitat de les polítiques de joventut i dels joves del municipi de
Banyeres del Penedès, i s'ha realitzat amb la finalitat de dissenyar el Pla Local de Joventut d'una
manera útil i realista.
La voluntat d’aquest Pla és treballar en els àmbits de la participació juvenil, el suport a
l’emancipació dels joves i l’ocupació. Com que es prioritzen aquests àmbits l’anàlisi també s’hi
centra. Aquesta priorització es basa en l’avaluació del PLJ anterior, el programa de l’equip de
govern i la visualització informal de les demandes i necessitats dels joves a través de l’Espai Jove
i del Punt d’Informació Juvenil.
Per a dur a terme aquest anàlisi de la realitat juvenil s'han realitzat les següents accions,
cadascuna amb la seva metodologia:
•

Anàlisi de la realitat juvenil:
- característiques sociodemogràfiques: a partir de l'explotació de dades estadístiques,
que s'han recollit i analitzat des de les fonts de l'Idescat i estan dividides en diferents
eixos: població, migracions i treball. Les eines que s'han utilitzat són les ofertes per
l'Observatori Català de la Joventut.
-

•

realitat juvenil i detecció de necessitats dels joves: s’ha fet una visualització informal
per part dels tècnics municipals de joventut. Sobre tot el tècnic de l’Espai Jove ha
provocat el diàleg amb els joves per recollir les seves necessitats i demandes.

Anàlisi de les polítiques de joventut: per a poder fer aquesta visualització s'ha fet una
reunió amb els regidors de l’ajuntament d'àrees relacionades amb joventut. A més a més
es compta amb el coneixement de la realitat dels tècnics de joventut del municipi.

2.2. ANÀLISI
2.2.1. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
• Dades sociodemogràfiques
Banyeres del Penedès és un municipi del Baix Penedès, situat al centre de la comarca. El terme
municipal té una extensió de 12'14 Km² i es troba a la depressió penedesenca, formada per les
serralades Litoral i Prelitoral.
Dins el terme hi ha, a més del nucli de Banyeres del Penedès, quatre nuclis més de població:
Saifores, Masies de Sant Miquel, Priorat de Banyeres i Boscos; i una urbanització: Casa Roja.
Els principals sectors econòmics del municipi són l’agricultura i la indústria, on una gran part
d’habitants del poble es desplaça a treballar al municipi veí de l’Arboç, a l’empresa Saint Gobain.
A continuació s'exposa el resultat de l'explotació de dades estadístiques:
POBLACIÓ
La piràmide de població, amb dades del 2015, ens mostra unes xifres per a Banyeres del
Penedès similars a les de la resta de la comarca i Catalunya. No obstant això, el percentatge de
joves d'entre 15 i 29 anys es manté per sota al municipi, com també a la comarca del Baix
Penedès, en comparació amb la resta de Catalunya.
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Banyeres del Penedès
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Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.
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Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Catalunya
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Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

Pel que fa a la proporció de joves d'entre 15 i 29 anys respecte a la població total, podem veure
que al 2001 a Banyeres se superava als altres dos territoris i ara, en canvi, la proporció és menor.
El nombre de joves al Baix Penedès i a Catalunya ha augmentat i en canvi al municipi ha disminuït
lleugerament. Aquest efecte es veu incrementat pel fet que la població total ha augmentat molt
més a Banyeres del Penedès en aquests anys que no pas a la resta de territoris.
2001
joves

Banyeres

% joves

joves %jove s

448

25,64

433

13,95

13.149

21,78

14.218

14,23

1.380.599

21,77

1.401.064

18,66

Baix Penedès
Catalunya

2015

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

En comparar el percentatge de joves dels diferents grups d'edat (15-19, 20-24 i 25-29) a Banyeres
del Penedès, el Baix Penedès i Catalunya veiem que al grup de 15 a 19 anys representen un
percentatge força més elevat que a la resta de territoris. El grup de joves entre 20 i 24 anys, en
canvi, és força més baix.
15-19
joves
Bany eres del Penedès

Baix Penedès
Catalunya

20-24
%jove s

joves

25-29
%jove s

joves

%jove s

161

37,18

126

29,10

146

33,72

4.653

32,73

4.560

32,07

5.005

35,20

344.023

24,55

632.796

45,17

424.245

30,28

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.

6

Si ens fixem en l'evolució de la població veurem que l'increment de població més elevat es va
donar entre els anys 1991 i 2006 i que després ha seguit augmentant la població total a uns ritmes
més baixos. Es tracta d'una evolució similar a la de la resta de la comarca, tot i no ser tant
elevada. Per altra banda, entre el 2011 i el 2015, es comença a veure un lleuger descens pel que
fa a la comarca però no pel que fa al municipi, que segueix augmentant a un ritme molt més baix.
Baix Pe nedè s

Banyere s del Pe nedès

Increment a(1)

Habitants

Increment a(1)

Any

Habitants

1981

29.722

1986

33.211

2,35

1.583

0,36

1991

38.080

2,93

1.483

-1,26

2006

85.756

25,04

2.557

14,48

2011

101.115

3,58

2.995

3,43

2015

99.934

-0,13

3.103

0,40

1.555

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants. Idescat

MIGRACIONS
Un 23,79% dels joves de Banyeres, segons dades de 2015, són immigrants. Veiem que és un
percentatge lleugerament inferior al de la resta de la comarca i Catalunya, com també ho és si
mirem el total de la població estrangera a tots els territoris. Per tant, podem dir que el percentatge
de joves immigrants al municipi segueix la línia del percentatge d'immigrants del total de la
població i del territori on està emmarcat.

nascuts a Catalunya
jove s
Banyeres del Penedès
Baix Penedès
Catalunya

nascuts res ta de l'Estat

%

joves

%

nascuts a l'e stranger
jove s

%
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76,21

16

3,70

87

20,09

10.195

71,70

520

3,66

3.503

24,64

791.544

69,98

35.804

3,17

303.716

26,85

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants. Idescat

Si ens fixem en els joves de nacionalitat estrangera per grups d'edat dels 10 fins als 34 anys
trobem que el nombre d'immigrants està bastant repartit a tots els grups d'edat, exceptuant el grup
de 10 a 14 anys on aquest és més baix.
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Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants. Idescat
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TREBALL
Les dades d'aturats es mostren en mitjanes anuals de joves que busquen ocupació, agafant el
nombre d'aquests l'últim dia de cada més. Si tenim en compte el nombre total de joves de 16 a 29
anys la mitjana per l'any 2015 és de 37,8 joves, que representa aproximadament un 2,5% de l'atur
comarcal. Dins els diferents grups d'edat veiem que el nombre d'aturats va augmentant a mida que
pugem en el grup d'edat a tots els territoris estudiats. Si comparem el municipi amb la comarca
hem de pensar que el municipi s'ha vist lleugerament menys afectat per la crisi pel que fa a l'atur
com la resta de la comarca.
2012
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34,6

36,4
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37,8

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Departament de Treball. Idescat.

Tot i això, no veiem a Banyeres la mateixa evolució negativa del nombre d'aturats joves que si que
es dóna al Baix Penedès i a Catalunya. Es pot observar, en canvi, un lleuger augment per a l'any
2015.
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Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Departament de Treball. Idescat.

•

Realitat juvenil i detecció de necessitats dels joves

> Associacionisme:
El municipi compta amb un gran nombre d’entitats culturals, socials i esportives. La majoria d’elles
estan composades per joves.
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A continuació es presenta una relació:
Drac de Banyeres: entitat cultural la qual es bifurca en dues, “Drac de Banyeres”
composat per més de 65 membres d’entre 14 a 60 anys on la majoria són joves i “Drac
petit de Banyeres” amb més de 30 nens i nenes els quals sempre actuen acompanyats
dels seus pares (on la gran part pertanyen a la colla d’adults). És imprescindible
remarcar que el Drac realitza cada any, en la Festa Major del municipi, la “Volada del
Drac”, que és declarada Patrimoni Local d’Interès Festiu, Cultural i Folklòric Català per
la Generalitat de Catalunya.
El Drac petit de Banyeres celebra l’any 2016 el seu 10è aniversari.
Ball de Diables de Banyeres: entitat cultural la qual es bifurca en dues, “Ball de
Diables de Banyeres” composat per més de 50 membres d’entre 14 a 40 anys on la
majoria són joves i “Ball de Diables Petit de Banyeres” amb més de 25 nens i nenes els
quals sempre actuen acompanyats dels seus pares (on una petita part pertanyen a la
colla d’adults)
Esbart Dansaire de Banyeres: entitat cultural que es composa de diferents grups, cos
de dansa amb més de 30 membres d’entre 15 a 38 anys, juvenils amb més de 15 nois i
noies d’entre 9 a 14 anys i els principiants amb uns 12 nens i nenes d’entre 6 a 8 anys.
Grup de Teatre de Banyeres del Penedès: aquesta entitat cultural també està
formada pel grup d’adults i per un altre grup d’uns 12 nens i nenes d’entre 4 a 11 anys.
Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch: entitat cultural formada per uns 15
membres d’entre 25 a 48 anys, on cada membre és un personatge real estudiat i donat
a conèixer en cada actuació del grup.
Societat Nova i Revista El Cérvol: la mateixa entitat cultural gestiona una revista
d’àmbit local i coordina les activitats del petit teatre del municipi. Totes dues entitats
tenen la mateixa junta i els membres que en formen part de les entitats paguen una
quota anual. La junta de l’entitat està formada en un 50% per joves del municipi d’entre
21 a 28 anys.
Capgrossos de Sant Miquel: entitat cultural formada per 8 nens i nenes d’entre 6 a 10
anys i els seus pares, els quals han realitzat amb les seves mans els 8 capgrossos que
fan ballar.
Bastoners Banyerencs: L’entitat està formada per uns 15 joves d’entre 20 a 30 anys i
dos grups més infantils, un grup de 6 nens i nens d’entre 3 a 5 anys i un altre grup de
12 nens i nenes d’entre 6 a 12 anys.
C.F. Banyeres: es composa de l’equip de 3a territorial catalana i des de l’any passat
els equips infantils estan englobats al C.F.B. Marc Bartra. En total, l’entitat esportiva
està formada per més de 100 membres d’entre 4 a 35 anys. Remarcar que els
entrenadors dels diferents equips són joves d’entre 25 a 30 anys i que la junta està
formada per diversos pares d’entre 35 a 50 anys.
Rocòdrom de Banyeres: entitat esportiva formada per més de 20 membres d’entre 19
a 45 anys.
Club patí Banyeres: entitat esportiva formada per uns 15 nens i nenes d’entre 4 a 12
anys que fan patinatge sobre rodes. A l’any fan un parell d’exhibicions al poble.
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Col·lectiu de Dones “El Farcell”: entitat social formada per més de 80 membres, totes
elles dones d’entre 30 a 80 anys.
Club de Domino Priorat de Banyeres: entitat esportiva formada per més de 40
membres d’entre 45 a 75 anys
Massa Coral Banyerenca: entitat cultural formada per uns 15 membres d’entre 38 a
75 anys.
Llar d’Avis de Banyeres: entitat social formada per més de 100 socis a partir dels 60
anys.

> Interlocució entre els joves i l'ajuntament:
La interlocució entre els joves i l'Ajuntament es dóna de forma informal, si els joves volen posar-se
en contacte amb l'Ajuntament parlen directament amb l'Alcalde o la Regidora corresponent. Pel
que fa a les entitats, el funcionament és similar, excepte per les subvencions que ja hi ha un
protocol. De totes maneres, normalment primer es posen en contacte amb la tècnica de joventut.
L'Ajuntament dóna a conèixer les seves activitats amb els següents mitjans de difusió:
- Pàgina web municipal la qual ha estat creada i és gestionada per un jove de 26 anys.
- Facebook i Twitter
- Agenda mensual que es reparteix via e-mail i casa a casa amb totes les activitats
programades per l’ajuntament i per les entitats i col·lectius del municipi.
- Cartells que es pengen als taulells municipals repartits per tot el municipi i per botigues.
- Butlletí municipal: que té caire semestral, en ell es recullen les activitats realitzades i
s’informa de les noves actuacions i convocatòries.
- E-mail, a través de la base de dades del centre cívic de Banyeres

> Necessitats
S’han recollit les següents necessitats i demandes a partir del diàleg amb els joves participants de
l’Espai Jove:
-

Els joves demanen que es faci formació destinada a la millora de l’ocupació, tan sigui per
buscar feina o per millorar el currículum.

-

Molts joves demanen activitats diferents als equipaments juvenils i culturals, com l’Espai
Jove i el Centre Cívic Ernest Lluch.

-

Hi ha la demanda de més activitats d’oci i culturals al poble, com per exemple concerts.

-

Cal potenciar l’ocupació juvenil al municipi.

-

Els joves demanen canals de comunicació amb l’ajuntament a les xarxes socials.

-

Hi ha la demanda d’ampliar l’horari d’obertura de l’Espai Jove el cap de setmana.
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2.2.2. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
A continuació, visualitzarem i analitzarem les polítiques locals a partir d'uns indicadors que ens
permetran aproximar-nos a la realitat juvenil municipal: característiques estructurals de
l'ajuntament i serveis i programes adreçats als joves.

> Descripció de les característiques estructurals:
•

Recursos humans:

TTIIPPO
OLLO
OG
GIIA
A
1 Tècnica
sociocultural

C
CA
ATTEEG
GO
OR
RIIA
A TTEEM
MPPSS
LLA
D
AB
BO
OR
RA
ALL
DEE D
DEED
DIIC
CA
AC
CIIÓ
Ó
Tècnica
37,5 hores
setmanals
de les quals
aproximadament
8 hores
setmanals són
dedicades a
joventut

1 Auxiliar de
biblioteca

Auxiliar de
biblioteca

37,5 hores
setmanals

1 Responsable
Espai Jove

Monitor

13 hores
setmanals
Des de l’àrea de
joventut s’està
treballant per a
l’ampliació de
l’horari laboral en
breu i d’aquesta
manera poder
ampliar l’horari
d’obertura de
l’Espai Jove

•

TTA
ASSQ
QU
UEESS
Tècnica de les àrees de cultura,
festes, joventut, serveis socials,
immigració, educació i turisme
Coordinació del Centre Cívic
Ernest Lluch
Participació activa en el programa
Jove Baix Penedès
Informadora Juvenil
Elaboració, execució i avaluació
del Pla Local de Joventut
Altres tasques relacionades amb
les àrees de cultura, festes,
serveis socials, immigració,
educació i turisme
Responsable de la biblioteca
Responsable de l'aula d’internet
Suport puntual a la tècnica
sociocultural
Responsable Espai Jove
Dinamitzador Espai Jove
Suport a la tècnica sociocultural en
temes de joventut

Recursos financers:

La despesa en el programa Joventut del pressupost de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per
a l’exercici 2016 és de 15.812,89 € i representa un 0,41% del pressupost total de despeses.
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•

Recursos funcionals:

Com a espais específicament juvenils al municipi de Banyeres del Penedès trobem:
EESSPPA
AII//EEQ
QU
UIIPPA
AM
MEEN
NTT
Espai Jove

A
AC
CTTIIVVIITTA
ATTSS
Torneig de futbolí
Torneig de billar
Torneig de play-station
Exposicions
Tallers
Xerrades
Escalada
Sortides
Espai obert

Rocòdrom
Skate Park

A més, existeix un equipament generalista com és el Centre Cívic Ernest Lluch, el qual disposa de
diferents espais amb usos juvenils i espais oberts a disposició dels joves:

EESSPPA
AII//EEQ
QU
UIIPPA
AM
MEEN
NTT
Centre Cívic Ernest
Lluch

Piscina municipal
Pista poliesportiva

Camp d’esports
Gimnàs municipal

A
AC
CTTIIVVIITTA
ATTSS
Exposicions
Cursos
Xerrades
Tallers
Conta contes
Aula d’nternet
Biblioteca
Presentacions de llibres
PIJ
Cursos de natació
Espectacles infantils
Futbol sala
Bàsquet
Extraescolars
Patinatge
Festes municipals
Concerts
Futbol
Concerts
Sala de màquines
Classes de ioga, batuka, zumba, taekwondo, aeròbic

> Polítiques destinades als joves:
Les polítiques de joventut que es realitzen a Banyeres del Penedès estan vinculades en gran part
al projecte Jove Baix Penedès, un projecte de polítiques de joventut impulsat pel Consell
Comarcal del Baix Penedès i els 14 municipis de la comarca per posar eines a l’abast dels joves
pel seu desenvolupament humà i social.
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A
AC
CC
CIIO
ON
NSS

Educació

Treball i
Formació

Cultura

Participació

Xerrada d’orientació acadèmica i professional per a pares i
alumnes d’ESO a l'Institut de l'Arboç (JBP, Ajuntament de l'Arboç i
de Banyeres)
Carpes amb accions de prevenció a l'Institut de l'Arboç (JBP,
Ajuntament de l'Arboç i de Banyeres)
Informació des del Punt d’Informació Juvenil (Àrea de Joventut)
Guia d’Ensenyament del Baix Penedès (JBP)
Taulell d’ofertes de treball al centre cívic Ernest Lluch
Plans d’ocupació del Servei Català de l’Ocupació del Departament
de Treball de la Generalitat (Àrea d’ocupació)
Foment de l’ocupació a través dels cursos relacionats amb el món
del lleure, menjador i transport escolar (JBP i Àrea de Joventut)
Foment de l’ocupació a través de cursos de carretoner i
manipulador d’aliments entre d’altres (Àrea d’ocupació)
Xerrades informatives i d’assessorament del Servei d’Ocupació
(Àrea d’Ocupació)
Cursos i tallers de ceràmica, arts aplicades, patchwork, puntes de
coixí, gimnàstica i zumba, (Àrea de Cultura, Àrea de Joventut i
Àrea de Serveis Socials)
Sala d’exposicions (Àrea de Cultura i Àrea de Joventut)
Aula d’internet (Àrea de Cultura i Àrea de Joventut)
Biblioteca amb Espai Còmic i Viatgeteca (Àrea de Cultura i Àrea
de Joventut)
Concert Jove de Festa Major (Àrea de Festes i Àrea de Joventut)
Rocòdrom (Àrea de Joventut i Àrea d’Esports)
Espai Jove de Banyeres (Àrea de Joventut)
Subvencions a les entitats del municipi, algunes d’elles formades
en major part per joves: Diables, Drac, Bastoners, Esbart,
Rocòdrom i futbol base Banyeres – CF B Marc Bartra (Àrea de
Cultura, Àrea de Joventut i Àrea d’Esports)
Disposició de les sales del Centre Cívic Ernest Lluch per a
reunions i assemblees de les entitats (Àrea de Cultura i Àrea de
Joventut)
Hotel d’Entitats amb cinc despatxos a disposició de les
associacions i entitats (Àrea de Cultura i Àrea de Joventut)
Suport i assessorament a les entitats juvenils del municipi (Àrees
de Joventut i de Cultura)
Punt d’Informació Juvenil (Àrea de Joventut)
Difusió de les activitats i d’ofertes laborals de caràcter comarcal
per als joves a través de l’e-jbp, facebook JBP i Twitter JBP (Àrea
de Joventut i JBP)
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2.3. DIAGNÒSTIC
Després de relacionar i comparar les diferents informacions extretes a l'anàlisi de la realitat es
treuen les següents conclusions diferenciades en els àmbits d’actuació que s’han prioritzat.

À
ÀM
MB
BIITTSS D
D’’A
AC
CTTU
UA
AC
CIIÓ
Ó

TREBALL I
FORMACIÓ

PARTICIPACIÓ

CULTURA I OCI

COHESIÓ SOCIAL

C
CO
ON
NC
CLLU
USSIIO
ON
NSS
Suport als joves en la cerca
de feina des del PIJ i l'Espai
Jove: fer el CV, entrevistes...
Assessorament laboral i
educatiu des del PIJ i l’Espai
Jove.
Plans d’ocupació per joves.
Formació per l’ocupació.
Formació complementària.
Canals de comunicació entre
els joves i l’ajuntament.
Implicació dels joves en el
PLJ.
Més suport i assessorament
a les entitats juvenils.
Foment de la participació dels
adolescents i joves.
Motivació per la participació
juvenil.
Activitats d’oci pels joves.
Comissió de festes amb
participació jove: festes
majors...
Interrelació entre els joves
dels diferents nuclis.
Contacte amb tots els joves,
posant èmfasi als nouvinguts.
Potenciació de l’Espai Jove i
del PIJ.
Coordinació entre tots els
equipaments juvenils.
Potenciació de Jove Baix
Penedès.
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A
AC
CC
CIIO
ON
NSS PPR
RIIO
OR
RIITTÀ
ÀR
RIIEESS
Donar suport i
assessorament als
joves en l’àmbit laboral
i educatiu.
Fomentar la inserció
laboral juvenil.
Potenciar la formació
complementària
d’interès juvenil.
Donar suport a les
entitats juvenils del
municipi.
Fomentar la
participació juvenil.
Millorar la interlocució
entre joves i
ajuntament.

Fomentar la creació
d’una comissió de
festes juvenil.
Fomentar la
interrelació entre els
joves del municipi.
Potenciar els
equipaments juvenils.
Potenciar el projecte
Jove Baix Penedès al
municipi.

3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
A partir de les conclusions extretes a la diagnosi es defineixen el objectius generals, que donen
sentit del Pla Local de Joventut i que intenta englobar la seva finalitat:
Facilitar l’emancipació dels joves del municipi.
Fomentar la participació juvenil.
Potenciar els equipaments juvenils.
Fomentar el treball en xarxa amb els municipis de la comarca.

Aquests objectius generals es concreten en els següents específics, que concreten les prioritats
de treball d'aquest Pla:
Donar suport i assessorament als joves en els àmbits educatiu i laboral.
Fomentar la inserció laboral juvenil.
Potenciar la formació complementària d’interès juvenil.
Donar informació de tots els àmbits d’interès als joves.
Promoure la creació d’una comissió de festes juvenil.
Fomentar la interrelació entre els joves del municipi.
Donar suport a les entitats juvenils del municipi.
Motivar per a la participació juvenil.
Millorar la interlocució entre els joves i l'ajuntament.
Dinamitzar l’Espai Jove i el Punt d'Informació Juvenil.
Potenciar el projecte Jove Baix Penedès al municipi.
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4. CRITERIS METODOLÒGICS
La descripció del funcionament d'aquest Pla Local de Joventut inclou els criteris metodològics
basats en els principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, ja que s'ha dissenyat
per aconseguir unes polítiques de joventut amb una estratègia de disseny global i amb tots els
agents implicats.
•

Participació

A nivell de participació es treballarà de la següent manera:

•

o

Difusió a les entitats juvenils: En el disseny del Pla Local s’ha valorat de forma
específica a les entitats juvenils. En totes aquestes entitats que reben suport des de
l’Ajuntament, la participació dels joves és activa i constant.

o

Difusió als joves en general: També, òbviament, s’ha pensat en els joves que no
participen en cap entitat juvenil. És en particular pensant en ells, però sense limitar-se a
ells, que es dinamitza l’Espai Jove. També amb aquest objectiu s’ofereixen els diferents
cursos al Centre Cívic (ceràmica, arts aplicades, etc.) o l’aula d’Internet. Sense oblidar
àrees tan importants com la formació o el treball. Tot això ens fa pensar que el Pla Local
de Joventut té i tindrà una difusió molt amplia entre el sector juvenil del municipi.

o

Implicació en el disseny d’actuacions: Actualment el Punt d’Informació Juvenil, l’Espai
Jove i el Centre Cívic actuen com a punts on els joves poden participar i fer servir la
seva veu per demanar actuacions i resultats en les àrees que més els preocupin. Des
de l’Ajuntament s’està pensant noves formes per tal que els joves puguin participar en el
disseny de les polítiques que els afecten com a joves que són.

o

Implicació dels joves en les actuacions: Fins ara els joves de Banyeres s’han implicat en
les diferents actuacions que des de l’Ajuntament se’ls ha proposat. Prova d’això són les
entrevistes per l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut, l’alta assistència a l’aula
d’Internet, o la gran participació en les reunions referides a l’habitatge, per citar-ne unes
quantes.

Transformació

Amb aquest Pla es pretén arribar a tots els joves del municipi, tenint en compte tots els nuclis de
població, els nouvinguts i les diferents edats a les quals es destinen cada un dels programes.
És per això que, ja en l’anàlisi de la realitat hi ha hagut contacte amb joves associats i no associats
i s’ha buscat la màxima diversitat de joves de manera que hi siguin tots representats.
Amb els projectes que es presenten es busca arribar a tots els joves del municipi. Per poder
assolir aquest objectiu, es treballarà la difusió d’una manera molt diversa i exhaustiva, utilitzant
també el boca-orella entre els joves i recollint sempre les seves demandes i necessitats.
•

Integralitat

Interdepartamentalitat:
Presentació del Pla Local a les altres regidories: S’ha presentat a totes les regidories el Pla Local
per tal que es puguin coordinar aquelles àrees que afectin els joves.
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Sensibilitat d’altres àrees: S’han escoltat les diferents veus dels altres departaments per tal d’un
millor funcionament de les polítiques que es fan de cara a la joventut, i per evitar possibles
conflictes que impedeixin portar a terme determinades iniciatives o projectes.
Implicació en el disseny del Pla Local: Hi ha hagut una plena implicació de les diferents regidories
en el disseny d’aquest Pla Local de Joventut. Amb això també es pretén que la problemàtica
juvenil i la seva resolució sigui una causa conjunta, i no només de la regidoria de joventut.
Coordinació de recursos humans: Tenint en compte que Banyeres és un municipi petit, la
coordinació dels recursos humans disponibles se’ns presenta com un punt vital per poder oferir els
diferents serveis a la joventut i resoldre els seus problemes.
Àrees implicades: Cultura, Festes, Educació, Ocupació, Serveis Socials i Esports

Interinstitucionalitat:
Direcció General de Joventut / Coneixement del Pla Nacional de Joventut: Per poder millorar el
Pla Local de Joventut s’ha pensat que, es fa necessari un bon coneixement del Pla Nacional de
Joventut, especialment de cara als plans de joventut futurs. Això s’ha aconseguit amb la
informació disponible a la pàgina web de la Generalitat, i amb la informació proporcionada per
Jove Baix Penedès.
La Direcció General de Joventut ofereix suport i formació al tècnic municipal de joventut.
Jove Baix Penedès / Reunions setmanals de tècnics de joventut: Aportació de tècnic municipal de
joventut a les reunions setmanals del projecte Jove Baix Penedès. Contacte i intercanvi
d’experiències amb els tècnics de joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès (Jove Baix
Penedès) i amb els tècnics dels altres municipis que aporten tècnic de joventut. Assoliment
d’actuacions conjuntes de joventut.

•

Qualitat

En la situació econòmica actual global, el municipi de Banyeres també es veu afectat, per tant
aquest Pla és molt realista i se cenyeix a les possibilitats de l’Ajuntament i a les necessitats
juvenils detectades.
Per poder assegurar una bona execució del Pla s’ha definit una avaluació que permet analitzar i
reflexionar sobre les actuacions i la metodologia, d’aquesta manera es pot definir una adaptació
per poder millorar i optimitzar els programes.
Com que Banyeres és un poble petit s’assegura d’entrada la comunicació i la proximitat entre
l’ajuntament i els joves.
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5. PROGRAMES
PPR
RO
OG
GR
RA
AM
MA
A

EESSPPA
AII JJO
OVVEE

DESCRIPCIÓ

A Banyeres del Penedès existeixen dos espais municipals destinats
als joves:
- Espai Jove de Banyeres
- PIJ situat al Centre Cívic Ernest Lluch
L’Espai Jove és l’equipament juvenil participatiu i el Punt d’Informació
Juvenil que es troba al centre cívic dóna suport a totes les accions
posades en marxa a l’Espai Jove.

OBJECTIUS

Donar suport i assessorament als joves en els àmbits educatiu
i laboral.
Potenciar la formació complementària d’interès juvenil.
Donar informació de tots els àmbits d’interès als joves.
Promoure la creació d’una comissió de festes juvenil.
Fomentar la interrelació entre els joves del municipi.
Motivar per a la participació juvenil.
Millorar la interlocució entre els joves i l'ajuntament.
Dinamitzar l’Espai Jove i el Punt d'Informació Juvenil.

L’Espai Jove de Banyeres és un local de dinamització i participació
juvenil que pretén ser un espai de trobada per als joves, amb una
important oferta lúdica al seu abast, i, alhora, vol donar les eines
necessàries per ser un lloc de participació i creació d’activitats,
accions i iniciatives d’interès juvenil.
A l’Espai Jove s’hi poden trobar diferents jocs de taula, un petit punt
d’informació juvenil, un ping-pong, un futbolí, un espai de lectura amb
el sistema d’intercanvi de llibres, un billar, una televisió i una consola
de videojocs. A banda, constantment s’intenta, mitjançant processos
participatius, que siguin els mateixos joves usuaris els que omplin de
continguts l’espai segons els seus interessos i les seves necessitats.
PROJECTES

Aquest espai juvenil compta amb el suport del PIJ, el Punt
d’Informació Juvenil pretén continuar amb la tasca d’informació,
orientació i assessorament als joves de tot el municipi, en tots aquests
àmbits del seu interès.
Aquestes tasques es coordinaran amb l’Espai Jove de Banyeres de
manera que s’ajustin a les necessitats juvenils i així donar el suport
adient a tots els joves.
A més, es compta amb el suport del Punt d’Informació Juvenil del
Servei Comarcal de Joventut tant per a certes consultes com pel
material editat pels PIJ de la comarca.

18

METODOLOGIA

La metodologia es basa en la participació juvenil i en la transformació,
ja que és un espai participatiu i està al servei de tots els joves del
municipi. La integralitat del programa és legítima ja que existeix un
treball interdepartamental entre diverses regidories de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i interinstitucional entre institucions com
l’Ajuntament, el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Generalitat de
Catalunya.

TEMPORITZACIÓ

Els projectes d’aquest programa funcionen tot l’any i l’avaluació es
realitza al final d’any.

Recursos humans:
Per a la dinamització de l’Espai Jove de Banyeres hi ha contractat un
monitor a temps parcial (13 hores setmanals, però es preveuen
augmentar per al proper any) i que compta sempre, amb el suport
continu, de la tècnica de joventut que està al centre cívic. A més, es
disposa de la tècnica mancomunada del Consell Comarcal.
Recursos estructurals:

RECURSOS

L’Espai Jove de Banyeres està situat en la planta baixa d’un
equipament municipal cèntric del municipi. En aquest equipament es
troba, al primer pis, el taller de pintura, l’arxiu municipal i Serveis
Socials. A l’Espai Jove s’hi poden trobar diferents jocs de taula, un
petit punt d’informació juvenil, un ping-pong, un futbolí, un espai de
lectura amb el sistema d’intercanvi de llibres, un billar, una televisió i
una consola de videojocs. A banda, constantment s’intenta, mitjançant
processos participatius, que siguin els mateixos joves usuaris els que
omplin de continguts l’espai segons els seus interessos i les seves
necessitats.
Recursos econòmics:
Les despeses relacionades amb el funcionament de l’Espai Jove, el
seu dinamitzador i les activitats que es realitzen al llarg de l’any.
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PPR
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DESCRIPCIÓ

FFO
OR
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AC
CIIÓ
Ó PPEER
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OC
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Ó –– SSO
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MB
BA
AN
NYYEER
REESS

Degut a la situació actual d’especial dificultat pels joves en l’àmbit
laboral, es planteja una programació de formació destinada a facilitar
l’ocupació dels joves del municipi.
Aquesta formació es divideix en dos blocs:
- formació per la cerca de feina: com fer el currículum,
preparació per les entrevistes de feina, on i com buscar feina...
- formació ocupacional: cursos pràctics centrats en temes
d’especial demanda laboral.
Des del PIJ i l’Espai Jove es recolliran les demandes juvenils i les
ofertes laborals de l’entorn.
La formació estarà destinada a joves de 16 a 35 anys.

OBJECTIUS

Potenciar la formació complementària d’interès juvenil.
Donar suport i assessorament als joves en l’àmbit laboral i
educatiu.
Fomentar la inserció laboral juvenil.

Formació per a la cerca de feina: es realitzaran cursos de formació on
es donaran les eines necessàries per a la recerca de feina

PROJECTES

Formació ocupacional: es realitzaran cursos de formació i
assessorament laboral amb professionals del sector i en un
equipament municipal de Banyeres del Penedès, d’aquesta manera el
jove té més facilitat de poder assistir ja que no s’ha de desplaçar a la
capital de comarca.
Garantia Juvenil: existeix un contacte directe amb la impulsora del
Programa Garantia Juvenil de l’Oficina Jove del Baix Penedès.
Intermediació entre l’oferta i la demanda: existeix un fil directe i
continu entre els joves en formació i l’oferta de feina.

METODOLOGIA

La metodologia d’aquest programa es basa sobretot en la
interdepartamentalitat, és a dir, una bona coordinació entre
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, el SOC, l’Oficina Jove del Baix
Penedès i l’Eina (servei de suport i espai empresarial).
També existeix un treball interdepartamental entre vàries regidors de
l’Ajuntament com són, Treball i Ocupació, Joventut, Educació i Serveis
Socials.
La participació juvenil i la transformació són criteris metodològics
també a considerar ja que es busca un espai participatiu de formació i
assessorament a l’abast de tots els joves del municipi.

TEMPORITZACIÓ

Es preveu que el programa comenci a l’octubre de 2016 i que tingui
continuïtat cada any.
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A finals de cada formació es realitzarà la seva avaluació i el disseny
per l'any següent es portarà a terme durant el segon semestre de
l’any.

Recursos humans:
A nivell tècnic, el referent és la tècnica d’ocupació que compta amb el
suport de l’administrativa de l'ajuntament encarregada de l’àrea
laboral i de l’auxiliar de biblioteca, que és on es troba un espai destinat
a ofertes de feina. A nivell polític, el regidor és el responsable de
l’Àrea.
RECURSOS

Recursos estructurals:
Es compta amb el despatx destinat a la tècnica d’ocupació situat a
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès així com amb l’espai reservat a
la biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch.
Recursos econòmics:
Les despeses relacionades amb la contractació dels cursos de
formació, del seu professorat i material així com les despeses de
difusió.

21

PPR
RO
OG
GR
RA
AM
MA
A

DESCRIPCIÓ

JJO
OVVEE B
BA
AIIXX PPEEN
NEED
DÈÈSS

Aquest projecte pretén portar a terme polítiques de joventut a nivell
comarcal, dissenyades i implementades de manera mancomunada a
partir del treball en xarxa amb els municipis pertanyents al projecte
Jove Baix Penedès.
A la comarca hi ha realitats municipals diverses i les polítiques de
joventut comarcals que s'implementen des de Jove Baix Penedès
tenen la voluntat prèvia de ser útils i de respondre a cada necessitat
municipal.
Concretament, Banyeres del Penedès forma part del projecte des de
l’any 2005 i aporta un tècnic referent a les reunions de coordinació,
per tant és un participant actiu de les accions que es dissenyen al
projecte.
El projecte Jove Baix Penedès treballa en les set estratègies
d'actuació del Pla Nacional de Joventut a Catalunya.
El programa està destinat a joves de 12 a 29 anys

OBJECTIUS

Potenciar el projecte Jove Baix Penedès al municipi.
Potenciar la formació complementària d’interès juvenil.
Fomentar la interrelació entre els joves del municipi.
Motivar per a la participació juvenil.
Donar informació de tots els àmbits d’interès als joves.

Les accions que es realitzen són:
Formació i ocupació: Banyeres del Penedès acull algun dels cursos de
formació en el lleure, formació per a la recerca de feina i col·labora en
la difusió de les xerrades “I després de l’ESO, què?” que es realitzen
en els diferents Instituts de la comarca per orientar i assessorar a
alumnes i pares de 3r i 4t d'ESO sobre l'itinerari formatiu i laboral un
cop finalitzat l'ESO.

PROJECTES

Salut: el municipi dinamitza des de l’Espai Jove l’expoprevenció (una
exposició de prevenció de riscos pels joves), aporta el seu referent
tècnic a les carpes que es dinamitzen sobre diferents temes a l'hora
del pati dels instituts i col·labora en el canvi de marxa, una acció de
prevenció de riscos en la conducció entre els joves, on es combina
acció teatral, experiències professionals i reflexió.
Cultura i oci: Banyeres del Penedès acull la mostra de fotografies de
carnaval fetes pels joves durant el carnaval Posa-li cara al carnaval.
Col·labora en la ButiZonaFarraJoveBP, una acció d'oci i de foment de
l'associacionisme juvenil que es realitza un cop l'any de forma itinerant
per la comarca i es fa un concert amb grups comarcals, accions amb
associacions juvenils del municipi acollidor i dinamització d'accions de
prevenció i en la guia d’Activitats d'estiu JBP que ofereix informació
sobre les activitats d’estiu a la comarca.
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Accions de difusió: Des de l'Oficina Jove del Baix Penedès s'ofereixen
tots els canals de difusió (e-jbp, ràdios locals, xarxes socials...) per
donar a conèixer les accions que es fan a cada municipi pels joves i
les pròpies de JBP.

La metodologia es basa principalment en dos criteris metodològics: la
participació juvenil i la transformació. De manera que es busca la
implicació juvenil de tots els joves interessats en aquest programa.
METODOLOGIA

TEMPORITZACIÓ

També es basa en la interinstitucionalitat, ja que es treballa
conjuntament entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix
Penedès; i indirectament amb la resta de municipis de la comarca i en
el treball interdepartamental, ja que cal la implicació de totes les
regidories de l'ajuntament.

La temporització del projecte és anual, per tant s'executa durant tot
l'any. A finals de cada any es realitza la seva avaluació i el disseny per
l'any següent, on Banyeres del Penedès hi participa de forma activa.

Recursos humans:
A nivell tècnic, el referent tècnic de l'ajuntament fa les tasques de
difusió i inscripció i és el referent del municipi de cara a la resta de
components del projecte, conjuntament amb el dinamitzador de l’Espai
Jove i amb la tècnica compartida. I a nivell polític, la regidora és la
responsable de l’Àrea.
RECURSOS

Recursos estructurals:
El municipi ofereix els recursos necessaris per les accions que acull el
municipi.
Recursos econòmics:
Es destinen els recursos econòmics necessaris pel cofinançament del
programa, a través del conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Penedès.
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DESCRIPCIÓ

A Banyeres no hi ha entitats específicament juvenils però n’hi ha sis
que estan formades en la seva majoria per joves: Drac de Banyeres,
Ball de Diables de Banyeres, Esbart Santa Eulàlia, Bastoners
Banyerencs, Rocòdrom i el Club de Futbol Base Marc Bartra.
El suport que es dóna a aquestes entitats és econòmic,
d’infraestructura, d’assessorament i de facilitació de tràmits
administratius.
Aquestes entitats estan formades per joves d’entre 14 a 35 anys.

OBJECTIUS

Donar suport a les entitats juvenils del municipi.
Fomentar la interrelació entre els joves del municipi.
Motivar per a la participació juvenil.
Millorar la interlocució entre els joves i l'ajuntament.

Les accions que es realitzen són:

PROJECTES

Suport econòmic: atorgament de subvenció anual mitjançant un
conveni i ajut puntual per aniversari de l’entitat o alguna activitat
extraordinària
Suport en la realització de les seves iniciatives: cessió de material,
assessorament, realització de tràmits

La metodologia es basa en la participació juvenil i la transformació, es
busca la implicació juvenil de tots els joves interessats en aquest
programa i la seva participació en activitats.
METODOLOGIA

TEMPORITZACIÓ

RECURSOS

També es basa en el treball interdepartamental, ja que és necessari el
suport de diverses àrees de l’ajuntament així com en la
interinstitucionalitat, ja que es manté un contacte entre diverses
institucions a l’hora de poder informar de diverses convocatòries al
teixit associatiu del municipi.

La temporització del projecte és anual, per tant s'executa durant tot
l'any. A finals de cada any es realitza la seva avaluació i el disseny per
al proper any.

Recursos humans:
La tècnica sociocultural assessora a les entitats i coordina l’expedient
de les subvencions així com les peticions especials. Aquesta tècnica
sempre compta amb el suport i dels regidors de cultura, festes,
educació i esports i la supervisió d’alcaldia i secretaria.
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Recursos estructurals:
El municipi ofereix els recursos necessaris per les accions.
Recursos econòmics:
Es destinen els recursos econòmics establerts en els convenis.
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7. RECURSOS
RECURSOS HUMANS
Responsable de l’Espai Jove: Monitor. Dinamitzador de l’espai i dóna suport a la tècnica
sociocultural.
Tècnica sociocultural:
- Tècnica de les àrees de joventut, cultura, festes, serveis socials, immigració, educació i
turisme
- Coordinació del Centre Cívic Ernest Lluch
- Participació activa en el programa Jove Baix Penedès
- Informadora Juvenil
- Elaboració, execució i avaluació del Pla Local de Joventut
També es compta amb el suport de la tècnica compartida de l’Oficina Jove del Baix Penedès.

RECURSOS INFRAESTRUCTURALS
Els joves de Banyeres del Penedès disposen de dos equipaments municipals on es poder dirigir
per assessorar-se en qualsevol dels àmbits relacionats amb el món juvenil, ja sigui de participació,
de formació o educatiu.
L’Espai Jove de Banyeres està situat en la planta baixa d’un equipament municipal cèntric del
municipi. En aquest equipament es troba, al primer pis, el taller de pintura, l’arxiu municipal i
Serveis Socials. A l’Espai Jove s’hi poden trobar diferents jocs de taula, un petit punt d’informació
juvenil, un ping-pong, un futbolí, un espai de lectura amb el sistema d’intercanvi de llibres, un billar,
una televisió i una consola de videojocs. A banda, constantment s’intenta, mitjançant processos
participatius, que siguin els mateixos joves usuaris els que omplin de continguts l’espai segons els
seus interessos i les seves necessitats.
El Punt d’Informació Juvenil està situat a l’oficina d’atenció al públic del Centre Cívic Ernest Lluch
de Banyeres del Penedès, aquest espai assessora al jove, realitza inscripcions i dóna suport a
l’Espai Jove. A més, és l’oficina de referència per a totes les entitats culturals, socials i esportives.
També al centre cívic es cedeixen sales per a reunions d’entitats i col·lectius.

RECURSOS ECONÒMICS
ANY 2016
PPrrooggrraam
meess
Espai Jove

D
Deessppeesseess
18.876,57

Formació per l’ocupació
SOM Banyeres
Jove Baix Penedès

5.000

Suport a les entitats juvenils

29.600

2.860
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IInnggrreessssooss
PPllaa ddee ffiinnaannççaam
meenntt
50% Departament TSF
50% Ajuntament de Banyeres
del Penedès
100% Ajuntament de Banyeres
del Penedès
50% Departament TSF
50% Ajuntament de Banyeres
del Penedès
100% Ajuntament de Banyeres
del Penedès

7. PLANIFICACIÓ TEMPORAL
A continuació es concreta el calendari de treball dels programes desenvolupats al Pla, especificant
les fases de disseny (d), execució (e) i avaluació (a).
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8. MODEL D’AVALUACIÓ
L’objectiu de l’avaluació és comprovar fins a quin punt les diferents actuacions derivades de les
polítiques dirigides a la joventut són efectives.
El resultat ha estat l’extracció de conclusions que han tingut com a resultat l’actualització, la
reordenació i la reorientació d’algunes de les esmentades polítiques i actuacions.
També des del Centre Cívic Ernest Lluch, el Punt d’Informació Juvenil i l’Espai Jove de Banyeres
existeix una avaluació contínua de moltes de les actuacions que es porten a terme de cara als
joves. Aquesta avaluació sempre serà realitzada amb els agents implicats en cada programa.
I com no, es realitzarà una avaluació al final de cada exercici a fi de continuar amb les polítiques
de joventut eficaces i de considerar noves propostes juvenils amb els joves, amb els agents
socials i amb els regidors implicats.
Els ítems a valorar del Pla Local de Joventut de Banyeres del Penedès:
•
•
•
•
•
•
•
•

Repercussió dels projectes a curt i llarg termini
Assoliment d’expectatives segons la realitat de Banyeres
Adaptació correcta o incorrecta segons la previsió
El número de participants i el seu grau de satisfacció
El grau de satisfacció del tècnic i auxiliars
El grau de satisfacció dels polítics municipals
Assoliment dels objectius
Els mecanismes de coordinació amb les diferents administracions
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