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1. Presentació
Banyeres del  Penedès és un municipi  del  Baix  Penedès,  situat  al  centre de la  comarca,  en
l’anomenada  depressió  penedesenca  formada  per  les  serralades  Litoral  i  Prelitoral.  El  terme
municipal té una extensió de 12’14 km². El poble es troba situat en un pujol, a 172 metres d’altitud.
Dins el terme municipal hi ha, a més, els nuclis de Saifores, de les Masies de Sant Miquel, dels
Boscos i del Priorat de Banyeres, i una urbanització: Casa Roja. 

La localització geogràfica de Banyeres del Penedès converteix al municipi en un enclavament amb
connexions per terra, mar i aire. El poble es troba a l’extrem nord-est del país i a 15 quilòmetres de
la Costa Daurada i de ports comercials i turístics tan rellevants com el de Tarragona, per exemple.
També està molt ben connectat amb les principals autovies i autopistes, per exemple, al nord i al
sud per la costa amb l’AP-7 i que connecta França amb el llevant espanyol. L’aeroport de Reus, a
55 quilòmetres del municipi,  és el més proper,  i  l’aeroport  internacional de Barcelona és a 62
quilòmetres de distància i rep vols directes des de les principals ciutats espanyoles, europees i
d’altres ciutats del món. 

El  primer  document  que  esmenta  el  terme  data  de  l’any  938  en  una  confirmació  de  les
possessions del Monestir  de Sant  Cugat  del Vallès a càrrec del rei  franc Lluís Ultramarí.  Les
primeres notícies que es tenen del Priorat de Banyeres daten del segle XIII. Un document datat el
1574 fa referència  al  priorat  com a Monestir  de  Santa Maria de Banyeres,  del  qual  en resta
l’ermita, referent d’arquitectura romànica.

L’any 1960 fou descoberta, a les Masies de Sant Miquel, una Necròpolis dels segles VI-V a.C. En
altres indrets s’han trobat restes Iberoromanes. Podem dir, doncs, que el poblament del terme de
Banyeres data d’aquella època. En l’any 1998, també es va descobrir, al voltant de l’ermita de les
Masies de Sant Miquel, un important jaciment ibèric, del segle III aC, catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Nacional, ja que es creu que és el centre neuràlgic de la Cossetània Oriental.  L’any
2020 es va aprovar el Pla Director del jaciment arqueològic de Les Masies de Sant Miquel, que té
com a objectiu principal establir d’una manera precisa i detallada el conjunt d’actuacions que seria
convenient  desenvolupar  per  a  assolir  dues  fites  essencials:  per  una  banda,  millorar  el
coneixement històric i arqueològic sobre la ciutat ibèrica de les Masies de Sant Miquel i, per l’altre,
fer possible una adequació bàsica que permeti la visita pública del que sens dubte és un important
conjunt patrimonial. 

Durant el quadrienni 2018-2021 s’han dut a terme diverses intervencions arqueològiques, totes
autoritzades per la Direcció General del Patrimoni Cultural i sota la direcció de l’arqueòleg Jordi
Morer de Llorens.  La importància del jaciment és indubtable, tant pel que fa al context i situació
respecte  a  d’altres  jaciments  de  l’època,  com  per  l’interès  que  desperta  a  nivell  municipal,
comarcal i dins el recorregut de jaciments ibers catalans. 

● Metodología

El Pla Local de Joventut (PLJ) Banyeres del Penedès pel període 2022-2025 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, fent un treball institucional i coordinat entre l’Ajuntament, l’Oficina
Jove del Baix Penedès i la Direcció General de Joventut. 

Des  de  l’any  2005  Banyeres  del  Penedès  forma part  del  projecte  Jove Baix  Penedès i  cal
remarcar que compta amb el suport de l’Oficina Jove Baix Penedès, sobretot per part de la tècnica
compartida.  Aquest  fet  ha permès potenciar  i  millorar  les actuacions destinades als  joves del
municipi, així com ha donat suport a la tècnica de joventut municipal en la seva tasca diària en
l’àrea de joventut. 

Aquest PLJ s’elabora amb la voluntat de convertir-se en l’eina que ha de permetre a l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès fer polítiques integrals de joventut. En la consecució d’aquest objectiu
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s’ha  seguit  un  procés  d’elaboració  d’eines  per  identificar  les  necessitats  reals  dels  joves  del
municipi. El PLJ que aquí es presenta vol donar continuïtat a les accions que s’han realitzat al
municipi en aquest últim període i que han estat basats en el PLJ 2016-2019 de Banyeres del
Penedès vigent fins al moment.

Els principis metodològics dels quals parteix el PLJ són el de la investigació, participació i acció,
per tant, el PLJ s'ha elaborat mitjançant la recollida d'informació quantitativa i qualitativa.

A l'apartat de diagnosi de la realitat dels i de les joves de Banyeres del Penedès s'han utilitzat
tècniques quantitatives a partir de les dades proporcionades per la Direcció General de Joventut i
per l'Idescat, per poder crear un marc de referència amb dades actualitzades i que ens permeten
veure en perspectiva la situació singular del municipi.

Per a l'obtenció de les dades  qualitatives s'ha intentat que sigui  un procés que representi  al
màxim la mostra que ens implica, els joves de Banyeres del Penedès, per això hem decidit fer ús
de l'aplicatiu Google forms per a realitzar una enquesta oberta i l'hem difós per xarxes socials
locals relacionades amb el municipi i les seves entitats, mitjà amb el qual estan molt familiaritzats.
Per  altra  banda,  per  poder  conèixer  de  prop  les  polítiques  de  joventut  locals,  s’ha  recavat
informació a través d’aportacions de diferents professionals que estan en contacte amb joves, com
són la regidora de joventut,  la  tècnica  sociocultural,   l’educadora social  i  la  dinamitzadora de
l’Espai Jove de Banyeres.

Una vegada obtingudes les dades s'ha procedit  a fer una diagnosi de la realitat, de l'estat del
municipi  en temes de joventut i  de la identificació de les necessitats reals dels joves.  A partir
d'aquesta diagnosi s'han fixat uns objectius en l'àmbit municipal i s'ha desenvolupat una proposta i
una  planificació  temporal  específiques  assenyalant  a  grans  trets  les  principals  actuacions
previstes.  Cal  tenir  en compte que a causa de la  situació actual  de la  COVID-19,  tant  en la
temporització com en la resta d'apartats, el PLJ ha de ser flexible i permetre evolucionar i adaptar-
se segons necessitats concretes i imprevistos que puguin sorgir.

2. Diagnosi

Dades sociodemogràfiques

El terme municipal de Banyeres del Penedès comprèn, a més del poble, diversos nuclis urbans
disseminats  Saifores,  les  Masies  de  Sant  Miquel,  els  Boscos  i  el  Priorat  de  Banyeres  i  la
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.

Població
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La piràmide de població, amb dades del 2015-2016, ens mostrava unes xifres per a Banyeres del
Penedès similars a les de la resta de la comarca i Catalunya. A dates de 2015 el cens del municipi
de Banyeres pujava a 3.103 habitants. El gruix poblacional emmarcant-se sobretot en les edats
compreses dels  35-54 anys,  i  el  més reductari pel  que fa  a  les  edats  compreses dels  15-29.
Aquesta tendència al municipi desmarcava a Banyeres del Penedès de la tendència comarcal, i
sobretot de les dades obtingudes per a la tendència a Catalunya en el mateix any.

En data d'1 de gener de 2021, i durant la crisi produïda per la COVID-19, veiem uns resultats que
ens recorden a les del 2014-2015 però amb subtils canvis. Si observem el creixement del cens
(fig.1) veiem que, tot i que la progressió és d'ascensió gradual des del 2010, podem observar com
a partir del 2019, i sobretot del 2021 la inclinació de la corba s'ha accentuat. En l'actualitat (2022)
el cens de Banyeres del Penedès se situa a 3.382 habitants.

Pel que fa a la piràmide de població i la distribució en els grups d’edat tornem a trobar-nos en una
situació homònima a la de 2015. Veiem que a Banyeres del Penedès el grup d’edat amb més
densitat és el de 35-54 anys i el de menys el de 20-34 (fig.2). Aquestes dades s’assemblen a les
obtingudes també en l’àmbit comarcal en aquest any 2020 (fig.3), on veiem que el grup d’edat més
reductari també és el de 15-34 anys.
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En l'àmbit de Catalunya les dades canvien en favor d'una homogeneïtat en quasi tots els grups
d'edat, tret de la franja 40-49 anys on clarament se situa el gruix de la població adulta (fig.4). Pel
que fa a les tres piràmides, trobem una tendència regressiva on la taxa de natalitat i mortalitat es
redueixen i l'esperança de vida s'allarga.

Pel que fa a la definició de la mostra d'estudi i referència, en aquest Pla de Joventut hem optat per
ampliar les edats que consten dins del grup considerat com a "joves". Tindrem en compte també la
franja d'edat de 10 a 14 anys, ja que considerem que el pas a l'Educació Secundària Obligatòria
als 12 anys, situa a aquest grup d'adolescents en l'avantsala del teixit juvenil de Banyeres del
Penedès.

Així doncs, la proporció de joves d'entre 12-29 anys suposa un 22,48% de la població registrada al
municipi. Aquesta dada generalista situa a Banyeres del Penedès lleugerament per sobre del Baix
Penedès i de Catalunya pel que fa al percentatge de joves en comparació a la seva població total.
A la següent taula, podem veure que, en realitat si desglossem el grup de joves en les diferents
franges que el componen veiem que a Banyeres, hi ha una diferència significativa sobretot amb
relació a la franja de 10 a 14 anys (7,11%) i de 15 a 19 anys (6,39 %). Pel que fa a la resta de
franges veiem que les diferències entre percentatges són molt subtils i situen a Banyeres en la
normalitat estadística.

2015 2020

Joves % Joves Joves % Joves

Banyeres del
Penedès

433 13,95% 721 22,48%

Baix Penedès 14.218 14,23% 22.454 20,83%

Catalunya 1.401.064 18,66% 1.669.338 21,45 %

10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29

Joves % Joves Joves % Joves Joves % Joves Joves % Joves

Banyeres del
Penedès

228 7,11 % 205 6,39 % 147 4,58 % 141 4,40 %

Baix Penedès 6356 5,90 % 5734 5,32 % 5117 4,75 % 5247 4,87 %

Catalunya 427.983 5,5 % 402.420 5,2 % 396.716 5,1 % 442.219 5,6 %

Migracions

Un  10,54% dels  joves de Banyeres,  segons dades de 2020,  són migrants.  Veiem que és un
percentatge lleugerament inferior al de la resta de la comarca i Catalunya. Per tant, podem dir que
el percentatge de joves migrants al municipi continua situant-se en una tendència lleugerament
inferior a la de la resta del territori sobretot en comparació a l'àmbit comarcal.
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Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera

Joves % Joves Joves % Joves

Banyeres del
Penedès

645 89,45 % 76 10,54 %

Baix Penedès 18.528 82,51 % 3. 926 17,48 %

Catalunya 1.324.538 79,34 % 344.800 20,65 %

Aquestes dades només reflecteixen els joves amb nacionalitat estrangera que viuen al municipi.
Creiem  que  és  important  posar  en  relleu  que,  el  gruix  poblacional  migrant  de  Banyeres,  es
concentra  en  les  franges  d'edat  que  s'emmarquen  dels  30  als  54,  més  d'un  39%.  Aquestes
persones conformen els grups de famílies nouvingudes que, en normes generals, solen ser pares
de nens i joves que tenen nacionalitat espanyola però que són fills de migrants. Aquests joves
doncs  representen  un  grup  demogràfic,  que  tot  i  tenir  nacionalitat  espanyola,  requereixen
programes especialment destinats a ells per pal·liar les desigualtats inherents a la seva situació
socio-ètnica-familiar i promoure oportunitats de tota classe, tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit
vital.

Treball

Segons les dades obtingudes a l'Idescat a Banyeres del Penedès, amb data d'1 de desembre de
2021, hi ha 1.384 persones afiliades a la seguretat social. D'aquestes persones afiliades 201 són
menors de trenta anys. Així que podem dir que un 15% de la població activa de Banyeres són
joves.  Com observem a la  taula  aquest  percentatge segueix  la  tendència  tant  comarcal  com
territorial.

Treballadors afiliats a la seguretat social

Total Menors de 30 anys % de Joves

Banyeres del Penedès 1. 384 201 15 %

Baix Penedès 41.114 6. 285 15,3 %

Catalunya 3.338.818 545.109 16,3 %
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El teixit laboral de Banyeres, esta principalment ocupat en el sector terciari, és a dir el sector dels
serveis. En aquest sentit el municipi segueix amb les tendències de l’ambit comarcal i territorial, on
el sector terciari és el que ocupa a gairebé tota la població activa. Les dades ens indiquen que, tot
i ser un municipi que esta situat en un entorn rural, a dades de desembre de 2021 només 39
persones estaven registrades com a treballadors en l’àmbit de l’agricultura. 

Agricultura Industria Construcció Serveis

Registrats % Registrats % Registrats % Registrats %

21/2021 39 2,8 % 372 26,9 % 94 6,8 % 879 63,5 %

D’aquests 1.384 treballadors de Banyeres afiliats a la seguretat social  197 estan registrats en
règim d’autònoms.

Atur

La xifra de persones aturades registrades a les oficines de Treball a Catalunya s’ha disparat des
de 2020, arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, trencant així amb la tendència de
descens observada des de mitjans de 2013 a tot el territori. Cal remarcar també que des del 2020
s’ha  elevat  notablement  la  proporció  de  persones  aturades  que  no  reben  una  prestació  per
desocupació. En el conjunt de Catalunya ha passat del 48,4% de 2019 al 60,8% en el 2020. Les
comarques on aquesta proporció ha estat més elevada han estat el Baix Penedès i el Bages
(64,6% i 64%, respectivament).

2021

Edats % Homes % Dones % Total

16-19 4,3 4,3 8,6

20-24 6,3 6,5 12,8

25-29 6,0 11,0 17,0

Banyeres del Penedès l’any 2021 tancava amb la xifra de 209 persones inscrites a l’atur. Aquesta
xifra suposa que un 6,37% de la població en edat laboral es troba sense ocupació. Pel que fa a les
dades relatives als joves de Banyeres del Penedès, a continuació es mostren en mitjanes anuals
de 2021. Com podem observar, la mitjana augmenta a mesura que puja la franja d’edat. Això és
representatiu i  correlatiu amb la realitat actual.  La mitjana més baixa és la de 16-19 anys. És
aquesta on es concentra principalment el gruix de joves que encara estan en etapes estudiantils, i
que a més a més no consten com a registrats al sistema en règim de demandants d’ocupació.

 Progressió de les mitjanes anuals d’atur

Edats % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021

16-19 6,9 7,0 8,1 7,7 8,6

20-24 7,2 11,8 7,8 15,4 12,8

25-29 9,7 11,4 11,8 17,9 17,0
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Podem veure també en l'evolució de les mitjanes anuals que en el 2020 a Banyeres igual que a la
resta del territori, les xifres d'atur es van disparar considerablement. Les franges que comprenen
els 20-24 i els 25-29 acumulen unes mitjanes, en 2021 que encara continuen sent molt elevades,
recuperant-se molt progressivament de les dades de 2020.

3.  Realitat juvenil i detecció de les necessitats dels joves
de Banyeres del Penedès

●  Associacionisme

Banyeres  del  Penedès  compta  amb  un  ric  teixit  associatiu  on  la  participació  de  joves  és
considerable. 

Les entitats que compten amb participació juvenil són:

Drac de Banyeres: entitat cultural composta per dues colles el  Drac de Banyeres, on
principalment hi ha joves, i el Drac petit de Banyeres. Cal remarcar que el Drac realitza
cada any, a 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. Són uns
60 membres d’edats compreses entre els 3 i 52 anys.

Ball de Diables de Banyeres: entitat cultural composta per també dues colles, el Ball de
Diables de Banyeres amb més de 40 membres on la majoria soón joves a partir dels 16
anys i el Ball de Diables Petit de Banyeres, d’uns 25 membres d’entre 5 i 16 anys.

Esbart Santa Eulàlia de Banyeres: entitat cultural que es composa de diferents grups,
cos de dansa amb uns 25 membres d’entre 15 a 46 anys, juvenils i mitjans amb uns 20
membres, entre nois I noies, d’entre 7 a 14 anys i els principiants amb uns 10 nens i nenes
d’entre 3 i 6 anys.

Bastoners Banyerencs:  l’entitat  està formada per uns 18 membres d’edats compreses
entre els 12 i 30 anys.

Colla  gegantera  de  Banyeres  del  Penedès: formada  per  uns  15  membres  d’edats
compreses entre els 18 i 40 anys.

Escola de Música Contrapunt: entitat musical amb seu a Llorenç del Penedès. L'escola
està present a 10 municipis del Baix Penedès i compta amb més de 300 alumnes menors
de 18 anys, d’aquests 33 són de Banyeres del Penedès. Els assaigs es fan a l'edifici de
l'escola de primària municipal. 

Club Patí Banyeres: entitat esportiva formada per 35 membres, nens i nenes, d’entre 5 a 
15 anys que fan patinatge artístic sobre rodes.

Rocòdrom de Banyeres: entitat esportiva formada per més de 16 membres d’entre 19 a 
45 anys.

C.F. Banyeres: es compon de l’equip de 4a territorial catalana. En total, l’entitat esportiva
està formada per meés de 23 membres d’entre 18 a 29 anys. Remarcar que la junta està
formada per diversos pares d’entre 35 a 57 anys.

C.F.B. Marc Bartra: entitat esportiva de futbol base amb diferents equips que el conformen
(benjamí, cadets, alevins, etc.). La seva seu se situa a Sant Jaume dels Domenys, però
una de les seves filials més importants és la de Banyeres del Penedès. Entrenen al camp
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de futbol  municipal.  Entre totes les seves filials  el  C.F.B.  Marc Bartra compta amb un
planter de més de 300 nens amb edats compreses entre els 4 i els 17 anys.

Per altra banda, existeixen altres entitats culturals, esportives i socials que formen part d’aquest
teixit associatiu com són: Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch, Societat Nova i Revista El
Cérvol,  Grup  de  Teatre  de  Banyeres  del  Penedès,  Associació  Amics  de  la  Ciutat  Ibera  de
Banyeres del Penedès, Club Esportiu Banyeres del Penedès, AMPA de l’Escola Mare de Déu del
Priorat i Llar d’Avis de Banyeres del Penedès.

● Interlocució entre els joves i l’ajuntament

La interlocució entre els joves i l'Ajuntament es dona de forma informal, si els joves volen posar-se
en contacte amb l'Ajuntament, contacten directament amb l'alcalde o la regidoria corresponent.
També a vegades ho fan a través de la dinamitzadora de l’Espai Jove o de la tècnica sociocultural
del centre cívic.

Pel que fa a les entitats i associacions, el funcionament és similar, tenen contacte directe amb els
diferents regidors o regidores d’àrea i es reuneixen diverses vegades durant l’any. Pel que fa a les
subvencions hi ha un protocol definit i primer es posen en contacte amb la tècnica de joventut.

L'Ajuntament dona a conèixer les seves activitats amb els següents mitjans de difusió: 

 Pàgina web municipal.

 Canal d’eBando, Facebook, Twitter i Instagram de l’Ajuntament.

 Xarxes socials de la Biblioteca Municipal i de l’Espai Jove.

 Cartells que es pengen als taulells municipals repartits per tot el municipi i per botigues.

 E-mail, a través de la base de dades del centre cívic de Banyeres.

● Necessitats

Pel que fa a les necessitats i demandes que hem recollit a través de les enquestes cal remarcar
les dades del  grup de joves que han respost,  ja  que les considerem rellevants per posar en
context les propostes i necessitats que exposem més endavant.

- Un 64,7% dels enquestats pertanyen a la franja d’edat de 18 a 22 anys.

- Un 52,9% dels joves que han participat s’identifiquen com a gènere masculí.

- El 70,6% viuen al mateix nucli de Banyeres del Penedès.

- El 82,4% expressen no saber qui és el regidor de Joventut ni tampoc conèixer el projecte
comarcal Jove Baix Penedès.

- El 94,1% ubiquen l'Espai Jove de Banyeres, però un 58,9% no saben on està ubicat el Punt
d'Informació Jove ni l'Oficina Jove comarcal.

- El 88,2% dels enquestats recorre a internet per resoldre dubtes sobre estudis, treball, salut,
etc.

- Un 76,5% dels joves que han respost no són membres de cap entitat municipal.

- El 82,4% expressen la voluntat de ser més participatius en les decisions que revolten entorn
de les àrees de joventut.
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Les següents necessitats, demandes i propostes han sigut les obtingudes a partir de les respostes
que han aportat els joves participants de l’enquesta:

● Àmbit d'estudis: Els joves que han respost l'enquesta han fet expressa la demanda de
disposar de més cursos adreçats a ells.  Per exemple és notori que quasi un 70% dels
enquestats han posat en relleu la demanda de cursos d'idiomes (anglès, alemany i xinès).
També,  igual  que  altres  anys,  han  proposat  més  tallers  d'orientació  d'estudis
postobligatoris.

● Àmbit laboral: Pel que fa a l'àmbit laboral els joves han remarcat l'interès a formar-se en
temes com programari  de  gestió  de dades (Excel),  creació  de currículums,  programes
d'edició d'imatges o creació de contingut (Canva o Photoshop). També han aportat idees
com fer "roleplays" relacionats amb l'entorn laboral i les entrevistes per tal de preparar-se
millor i d'una manera més realista.

● Àmbit de salut: En l'àmbit de la salut les respostes han estat encaminades sobretot en
continuar optant a tenir xerrades i col·loquis sobre temes d'interès juvenil com poden ser:
la  neurodiversitat,  salut  mental,  salut  sexual  i  addiccions  a  les  noves  tecnologies  per
exemple.

● Àmbit de les xarxes socials: El 100% dels joves enquestats fan incís en la necessitat de
dinamitzar i potenciar la presència dels ens municipals a les xarxes, ja que és el canal
d'informació i de Consum que els és més accessible. També demanen poder atendre a
tallers de creació d'entorns digitals, e-màrqueting i d'ús responsable de les xarxes socials.

● Àmbit de violència de gènere: Els joves enquestats tots posen en relleu la importància de
continuar formant-se i de continuar fent xerrades per donar visibilitat a les vivències de les
supervivents  i  per  donar  eines  per  detectar  i  actuar  sobre  situacions  de  violència  de
gènere.

● Àmbit d'associacionisme: Els joves en general expressen la demanda d'informació de
com crear una entitat i els processos que s'han de fer.

● Àmbit  esportiu: Les  respostes van en la  línia  de promoure la  creació  de torneigs  de
bàsquet  o futbol  d'àmbit  comarcal per incentivar  la  bona avinença entre els joves dels
diferents municipis. 

● Àmbit cultural i d'oci: Pel que fa a aquest àmbit els joves han expressat que s'ha de
facilitar i dinamitzar la interlocució entre els joves i l'Ajuntament per tal que puguin dir la
seva i participar en els processos de presa de decisions. 

● Àmbit de turisme i voluntariat: Els joves enquestats han comentat la voluntat de rebre
informació sobre turisme sostenible i sobre itineraris de baix cost.

● Àmbit de transport: Gairebé la totalitat dels joves enquestats fan expressa la necessitat
d'incrementar  la  connectivitat  entre  els  pobles  veïns  i  la  capital  de  comarca.  També
proposen la creació de targetes subvencionades per als joves (com una t-jove comarcal),
carnets de viatges més enllà de l'actual abonament de 10 viatges i promoure així l'ús del
transport públic.
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4. Objectius estratègics

A partir de les conclusions extretes a la diagnosi i a través de les necessitats que expressen els
Joves en les enquestes es defineixen els objectius generals, que donen sentit del Pla Local de
Joventut i que intenta englobar la seva finalitat:

 Fomentar la formació i l’emancipació juvenil.
 Fomentar la concienciació i promoure l’accès a informació de temàtiques que inclouen i

interessen al jovent.
 Fomentar la presència i la interacció en les xarxes socials.
 Potenciar les activitats i 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 i 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.
 Incentivar 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. 
 Incloure i conscienciar en la perspectiva de gènere i inclusivitat.
 Fomentar la creació jove.
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5. 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.

● Recursos humans: 

Tipologia Categoria laboral Temps de dedicació Tasques

1 Tècnica 
sociocultural

Tècnica

37,5 hores setmanals de
les quals 
aproximadament 8 
hores setmanals són 
dedicades a joventut

- Tècnica de les àrees de 
cultura, festes, joventut, 
serveis socials, immigra-
ció,  educació, esports i 
turisme

- Coordinació del Centre 
Cívic Ernest Lluch

- Participació en els pro-
grames de Jove Baix Pe-
nedès

- Informadora juvenil
- Elaboració, execució i 

avaluació del Pla Local 
de Joventut

- Altres tasques relaciona-
des amb les àrees de cul-
tura, festes, serveis soci-
als, immigració, educa-
ció, esports i turisme

1 Auxiliar de
biblioteca

Auxiliar de
biblioteca

37,5 hores setmanals

- Responsable de la biblio-
teca

- Responsable de l’aula 
d’internet

- Suport puntual a la tècni-
ca sociocultural

 1 Responsable de
l’Espai jove

Monitora 12,5 hores setmanals

- Responsable de l’Espai 
Jove

- Dinamitzadora de l’Espai 
Jove

- Suport a la tècnica socio-
cultural en temes de Jo-
ventut
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● Recursos financers:

La despesa en el programa Joventut del pressupost de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès a
l'exercici 2022 és de 17.206,9 € i representa un 1,54% del pressupost total de despeses. En els
exercicis  anteriors  el  màxim que  s'havia  destinat  a  joventut  suposava  només  un  0,41% dels
pressupostos totals. Podem observar doncs, que respecte al Pla de Joventut anterior, els recursos
financers que s'han destinat  en l'exercici  de 2022 per a l'àrea de Joventut han augmentat  un
+1,13%. Per altra banda, significar que altres àrees com Festes i Esports també destinen una part
de despesa a activitats adreçades a joves.

● Recursos funcionals:

Com a espais juvenils al municipi de Banyeres del Penedès trobem:

Espai/Equipament Activitats

Espai Jove

 Torneig de futbolí
 Torneig de billar

 Torneig de play-station  
 Exposicions
 Jocs de taula

 Tallers
 Xerrades

Rocòdrom
 Escalada  
 Sortides

Skate Park i zona cal·listènia  Espai obert amb wifi

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:

Espai/Equipament Activitats

Centre Cívic Ernest Lluch

 Exposicions  
 Cursos
 Xerrades
 Tallers

 Aula d’Internet
 Biblioteca

 Presentacions de llibres  
 PIJ

Piscina municipal  Natació i lleure

Pista poliesportiva
Pista multifuncions

Pista Priorat de banyeres
Pista Massies de Sant Miquel

 Fútbol sala
 Bàsquet

 Extraescolars  
 Patinatge

 Festes municipals  
 Concerts

Camp d’esports  Fútbol
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● Polítiques destinades als joves

Accions

Educació 

 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) 

 Dinamització instituts: Carpes als patis, expoprevenció, 
presentació serveis de joventut 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), assessorament personalitzat d’orientació 
acadèmica.

 Guia d’Ensenyament del Baix Penedès (JBP) 
 Tertúlies pedagògiques

Treball i formació 

 Contractació de joves en pràctiques de Garantia Juvenil 
finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

 Contractació de Joves en pràctiques Programa Primera 
experiència professional en les administracions públiques 
finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

 Foment de l’ocupació a través dels cursos relacionats amb el 
món del lleure, menjador, transport escolar i vetllador (JBP i 
Àrea de Joventut) 

 Tècnic d’ocupació, assessorament personalitzat en la cerca 
de feina, preparació de currículums i preparació d’entrevistes

Cultura

 Cursos de primers auxilis, de manipulador d’aliments, d’excel 
(Àrea de Cultura i Àrea de Joventut)

 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 Manga (Àrea de Cultura i Àrea 

de Joventut)
 Concert Jove de Festa Major vermut electrònic i DJs (Àrea de

Festes i Àrea de Joventut)
 Tallers de tardor destinats a joves: d’àmbit artístic, 

emancipació, idiomes etc. (Àrea de Joventut i JBP)
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Accions

 Participació

 Rocòdrom
 Skate Park i zona cal·listènia
 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, Gegants, Rocòdrom, CF B Marc Bartra, C.F 
Banyeres, Club Patí, Escola de Música Contrapunt (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 així com àrees comuns per a reunions 
(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, 
Twitter JBP, Instagram, Grup de difusió de Whatsapp (Àrea 
de Joventut i JBP)

Les polítiques de joventut que es realitzen a Banyeres del Penedès estan en gran part vinculades
al  projecte  Jove  Baix  Penedès.  Un  projecte  de  polítiques  de  joventut  impulsat  pel  Consell
Comarcal del Baix Penedès i  pels 11 municipis de la comarca per garantir eines a l’abast dels
joves pel seu desenvolupament humà i social.

6. 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:

- 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.

- Difusió als joves en general: També, s’ha pensat en els joves que no participen en cap entitat
juvenil. És en particular pensant en ells, però sense limitar-se, que es dinamitza l’Espai Jove.
A més, a petició del jovent, es va acondicionar una zona cal·listènia al costa de l’Skate Park.
També amb aquest objectiu s’ofereixen els diferents cursos al Centre Cívic 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.
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- 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.

- Implicació dels joves en les actuacions: Fins ara els joves Banyeres s'han implicat i participat
en les diferents actuacions que des de l’Ajuntament se’ls ha proposat,  com per exemple en
l’Arribada de SSMM els Reis d’Orient.

● Transformació

En 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.

Els projectes que es presenten pretenen buscar arribar a tots els joves del municipi. Per poder
assolir aquest objectiu, es treballarà la difusió d’una manera molt diversa i exhaustiva, utilitzant les
xarxes socials,  els  grups  de whatsapp  de  les  entitats  i  també el  boca-orella  entre  els  joves.
Aprofitant l’ocasió per anar recollint sempre les seves demandes i necessitats si fos necessari.

● 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.

- 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 dificultin 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, Serveis Socials, Esports i Treball. 

- 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.  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  quinzenals  de  tècnics  de  joventut:  Aportació  de  tècnic
municipal de joventut a les reunions quinzenals  del projecte Jove Baix Penedès. Contacte i
intercanvi d’experiències amb els tècnics de joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès
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(Jove Baix Penedès) i amb els tècnics dels altres municipis. Assoliment d’actuacions conjuntes
de joventut.

● Qualitat

En la situació de crisis econòmica actual, el municipi de Banyeres també es veu afectat, per tant
aquest Pla pretén ser 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.

7.  Programes

Serveis juvenils

Descripció

A Banyeres del Penedès existeixen dos espais municipals destinats
als joves:  Espai Jove de Banyeres i el Punt d’Informació Juvenil.

◆ L’Espai Jove és l’equipament juvenil participatiu.
◆ El Punt d’Informació Juvenil que es troba en el 

Centre Cívic Ernest Lluch, ofereix assessorament als
joves en els diferents àmbits de la seva vida.

Per altra banda, el Centre Cívic Ernest Lluch dona suport a totes les
accions posades en marxa a l’Espai Jove i el Punt d’assessorament
i orientació laboral situat a les Dependències de l’Ajuntament dona 
eines al jovent en àmbit laboral.

Objectius

 Donar suport i assessorament als joves en els àmbits 
educatiu i laboral.

 Potenciar la formació complementària d’interès juvenil, com 
salut o habitatge

 Donar informació de tots els àmbits d’interès als joves, com 
salut o habitatge entra d’altres.

 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.
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Projectes

ESPAI JOVE:
 L’Espai Jove de Banyeres és un local de dinamització i 

participació juvenil que pretén ser un espai lúdic i de trobada
per als joves, 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 
ping-pong, un futbolí, un espai de lectura, un billar, una 
televisió, una consola de videojocs i dos ordinadors. A 
banda, sempre s’anima als joves, mitjançant processos 
participatius, que siguin ells mateixos els que omplin de 
continguts l’espai segons els seus interessos i les seves 
necessitats.

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL:
 Situat al Centre Cívic Ernest Lluch.
 Ofereix informació, orientació i assessorament als joves de 

tot el municipi, en tots els seus àmbits d’interès.
 Aquestes tasques es coordinaran amb l’Espai Jove de 

Banyeres i amb la tècnica sociocultural del Centre Cívic 
Ernest Lluch de manera que s’ajustin a les necessitats 
juvenils i així donar el suport adient a tots els joves.

A més, es compta sempre amb el suport del Punt d’Informació 
Juvenil del Servei Comarcal de Joventut i de la presència de la 
tècnica compartida del Consell Comarcal del Baix Penedès tant per 
a certes consultes com pel material editat pels PIJ de la comarca.

Metodologia

 La metodologia es basa en la participació juvenil i en la 
transformació d’aquesta com a eix principal, ja que és un 
espai participatiu i està al servei de totes les i 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.
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Recursos

Recursos humans:

➔ Per a la dinamització de l’Espai Jove de Banyeres hi ha 
contractada una monitora a temps parcial (12,5 hores 
setmanals). Aquesta compta sempre amb el suport continu 
de la tècnica sociocultural que està al centre cívic. A més, es
disposa de la tècnica mancomunada del Consell Comarcal.

Recursos estructurals:

➔ L’Espai Jove de Banyeres situat en la planta baixa d’un 
equipament municipal cèntric del municipi. En aquest 
equipament es troba, al primer pis l’arxiu municipal, Serveis 
Socials i el Jutjat de Pau. 

➔ PIJ sitaut al Centre Cívic Ernest Lluch.

Recursos econòmics:

➔ Les despeses relacionades amb el funcionament de l’Espai 
Jove, la seva dinamitzadora i les activitats que es realitzen 
al llarg de l’any.

Jove Baix Penedès

Descripció

 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.
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Projectes

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.

• 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: Accions amb associacions juvenils del municipi i 
dinamització d'accions de prevenció. Activitats d'estiu JBP on 
s’ofereix informació sobre les activitats d’estiu a la comarca. 

• 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 i al JBP pels joves. 

Metodologia

 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.

 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.

Temporització

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.
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Recursos

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 la dinamitzadora de l’Espai Jove i PIJ i amb la tècnica
compartida. I a nivell polític, la regidora és la responsable 
de l’Àrea.

Recursos estructurals:

➔ El municipi ofereix els recursos necessaris per a les accions 
que acull.

Recursos econòmics:

➔ Es destinen els recursos econòmics necessaris pel 
cofinançament del programa, a través del conveni amb el 
Consell Comarcal del Baix Penedès.

Suport a entitats juvenils

Descripció

 A Banyeres no hi  ha entitats específicament juvenils  però
n’hi ha  que estan formades en la seva majoria per joves:
Drac  de  Banyeres,  Ball  de  Diables  de  Banyeres,  Esbart
Santa  Eulàlia,  Bastoners  Banyerencs,  Rocòdrom,  CF
Banyeres, Club Patí Banyeres 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,  així  com cessió d’espais  públics i  de sales
municipals. 

 Aquestes entitats estan formades per joves d’entre 12 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.

Projectes

Les accions que es realitzen són:

 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.
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Metodologia

 La metodologia es basa en la participació juvenil i la trans-
formació, es busca la implicació juvenil de tots els joves inte-
ressats en aquest programa i la seva participació en activi-
tats.

 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 di-
verses convocatòries al teixit associatiu del municipi.

Temporització
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

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.

Recursos estructurals:

➔ El municipi ofereix els recursos necessaris per a les accions.

Recursos econòmics:

➔ Es destinen els recursos econòmics establerts en els 
convenis.
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8. Recursos

• Recursos humans

- Responsable de l’Espai Jove

◆ Monitora i  dinamitzadora  de l’espai  que a més a més dóna suport  a la  tècnica
sociocultural.

- Tècnica sociocultural: 

◆ Tècnica  de  les  àrees  de  joventut,  cultura,  festes,  serveis  socials,  immigració,
educació, turisme i esports.

◆ Coordinació del Centre Cívic Ernest Lluch

◆ Participació activa en el programa Jove Baix Penedès

◆ Informadora Juvenil al PIJ

◆ 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 estructurals

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 situat en la planta baixa d’un equipament municipal cèntric del municipi.
En aquest equipament es troba, al primer pis l’arxiu municipal, Serveis Socials i el Jutjat de Pau. 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 i dos ordinadors. 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.
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• Recursos econòmics

2022

Programes Despeses
Ingressos

Pla de finançament

Espai Jove 17.200 €
50% Departament TSF

50% Ajuntament de Banyeres
del Penedès

Jove Baix Penedès 3.621 €
50% Departament TSF

50% Ajuntament de Banyeres
del Penedès

Suport a les entitats juvenils 31.500 €
100% Ajuntament de Banyeres

del Penedès

9. 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).

2022
Programes Gener Febre

r
Mar

ç
Abril Maig Juny Juliol Agost Setembr

e
Octubre Novembr

e
Desembr

e

Serveis Juvenils D D E E E E E E E E E A

Jove Baix
Penedès

D D E E E E E E E E E A

Suport a entitats
juvenils

D D D E E E E E E E E A

2023 / 2024 / 2025
Programes Gener Febre

r
Mar

ç
Abril Maig Juny Juliol Agost Setembr

e
Octubre Novembr

e
Desembr

e

Serveis Juvenils D D E E E E E E E E E A

Jove Baix
Penedès

D D E E E E E E E E E A

Suport a entitats
juvenils

D D D E E E E E E E E A
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10. 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 gairebé totes les actuacions que es porten a terme de cara als
joves. Aquesta avaluació sempre serà realitzada amb els agents implicats en cada programa.

Conseqüentment 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 càrrecs polítics municipals.

• Assoliment dels objectius.

• Els mecanismes de coordinació amb les diferents administracions.
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