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1. Presentació
El Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat estar
portant a terme diverses accions destinades als i a les joves, les quals estan
estructurades per a que donar-hi un nou impuls i així poder resoldre els dèficits
que en aquests moments es detecten en matèria de joventut.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es dota del PLA
LOCAL DE JOVENTUT, que estableix les bases per organitzar l’actuació
municipal de manera més planificada, coherent i completa. Es tracta de fixar els
objectius i els programes que marcaran la política juvenil d’Olesa de Montserrat
durant un període de quatre anys.
A finals del 2018 es va dur a terme la diagnosi, l’estudi i la redacció del nou Pla
Local de Joventut d’Olesa de Montserrat 2019-2022, el qual es va aprovar al
Ple Municipal en data 29 de febrer de 2019.
Segons dades del padró municipal, en data de 21/2/2022, Olesa de Montserrat
compta amb 24.607habitants, 6.662 dels quals són joves de 12 a 35 anys, 81
joves més que al 2020.
Des del Departament de Joventut s’ha intentat recollir la percepció de la
realitat que tenen els i les joves, els seus interessos i, sobretot, les seves
necessitats, amb l’objectiu d’identificar els punts febles del conjunt de serveis
oferts per l’Ajuntament per tal de millorar i adaptar el servei, adaptant-nos a la
situació:
El 30 de gener de 2020, l’OMS va declarar que la situació en relació amb la
malaltia del COVID-19, suposava una emergència de salut pública
d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a
protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus com a pandèmia
dels SARS-CoV-2, fet que va suposar el confinament total de la població amb
les conseqüents fases i desescalades, on el 2021 ha seguit patint les seves
conseqüències, en quant a restriccions, normatives i contagis.
Tot i així, s’ha incidit estratègicament en cadascuna de les necessitats
detectades i aportar solucions amb nous formats d’activitats i projectes,
incloent-los dins dels programes anuals de Joventut:
-

Oci Jove - VIncuLA’t relacionat amb activitats d’oci i participació juvenil
Càpsules formatives, relacionat amb formació i lleure
Subvencions a entitats: assessorament i suport econòmic a entitats
juvenil i/o entitats que organitzen activitats amb i per als joves
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-

Punt d’Informació Juvenil
Accions compartides: programes interdepartamentals.

Aquests programes han mirat de ser especialment curosos en la detecció dels
problemes del jovent olesà, tant des del punt de vista dels propis afectats com
des dels altres àmbits de la societat i d’altres departaments de l’Ajuntament.
Han estat el punt de partença a partir del qual s’han elaborat i articulat les
propostes, objectius i programes d’actuacions; tot mirant d’adequar-les a la
situació del moment i als reduïts mitjans de què es disposa.
La situació de la pandèmia per la Covid-19 i les restriccions aplicades han
afectat en part les activitats que organitza el Departament o bé hi dona suport,
s’ha hagut de reestructurar i redissenyar algunes de les activitats, ideant-les per
poder-les realitzar encara que fos en altres formats.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
El primer Pla Nacional de Joventut de Catalunya, aprovat l’any 2000, va
suposar la creació d’un marc de referència per definir, impulsar i coordinar les
polítiques de joventut a Catalunya amb l’objectiu de donar resposta a les
transformacions que s’estaven produint en la realitat juvenil a casa nostra.
L’adopció del PNJCat, com a referent de les polítiques de joventut, va suposar
l’assumpció d’una perspectiva àmplia, que entén les polítiques de joventut com
totes aquelles intervencions (tant de l’Administració com de la societat civil) que
configuren les oportunitats i els recursos a partir dels quals les persones joves
construeixen el seu propi projecte vital.
A més a més, l’aprovació de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de
joventut dóna reconeixement i cobertura normativa al PNJCat: regula el Pla
Nacional de Joventut de Catalunya com a norma de valor jurídic, que pren la
forma de pla sectorial de coordinació en matèria de joventut. Vincula
l’Administració local i la Generalitat, i especifica el paper del Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya en la seva doble vessant: com a ens de dret públic
sotmès al dret privat i com a plataforma interassociativa de les entitats juvenils
de Catalunya.
Així doncs, l’any 2010 va marcar un punt d’inflexió en la història de les
polítiques de joventut en tant que va suposar la fi de la vigència del que havia
estat el primer Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010 a casa nostra
i s’iniciava una nova etapa regida pel PNJCat 2020.
L’elaboració del PNJCat 2020 es va desenvolupar a partir de dues grans
fases: l’avaluació conjunta del PNJCat anterior i un intens procés de consulta i
recollida de propostes amb tots els agents implicats (Govern, món local i joves)
amb l’objectiu d’elaborar de manera consensuada les bases del què havia de
ser el PNJCat 2020.
Aquest procés va donar lloc a l’actual PNJCat 2020, un document que disposa
del consens social, del consens institucional i del consens polític, resultat del
treball amb els agents socials, polítics i institucionals d’arreu de Catalunya. El
29 de gener de 2013, el PNJCat 2020 va ser aprovat mitjançant decret (tal com
estableix la Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut), fet que li
dóna rang normatiu.
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L’impuls i seguiment del PNJCat 2020 es duu a terme des del Consell Rector
del PNJCat, que és el seu òrgan de govern i està format per: la Direcció
General de Joventut, en representació del Govern de la Generalitat;
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en
representació del món local, i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, en
representació del moviment juvenil organitzat, fent efectiva la triple dimensió del
desplegament de les polítiques de joventut.
A finals del 2020 i principis del 2021 es va creure oportú realitzar un nou
enfocament del procés del Pla Nacional de Joventut, anomenat Pla d’actuació
2021– COVID i cap al Congrés de la joventut de Catalunya:
El PNJCat havia d’estar elaborat i aprovat per decret de Govern l’any 2021, tal
com estableix la Llei 33/2010 de polítiques de joventut. Tenint en compte el
context actual, ampliant el temps dedicat a la reflexió i a la construcció del nou
marc de les polítiques de joventut fins a l’estiu del 2021, que ha servit per
valorar quin és l’instrument o marc necessari per a les polítiques de joventut.
Els objectius del nou procés sobre el present i el futur de les polítiques
de joventut són:
• Reflexionar sobre el fet que ens trobem en una crisi sistèmica que va
molt més enllà de la situació sociosanitària o socioeconòmica i sobre la
necessitat de construir solucions globals.
• Generar un debat social ampli i participatiu sobre la situació de les
persones joves i l’afectació que reben de les diferents crisis
socioeconòmiques i sociosanitàries.
• Reflexionar sobre la necessitat de generar un nou contracte social amb
les persones joves o un nou marc per a les polítiques de joventut, amb la
finalitat d’anar més enllà del PNJCat com a instrument de planificació
estratègica de les polítiques.
• Dissenyar polítiques i mesures estructurals que posin la joventut al
centre de les polítiques públiques.
• Valorar i fer visible la importància de la tasca del conjunt de
professionals de les polítiques de joventut.
• Promoure la cocreació, el lideratge i la participació de les persones joves
en el procés i en la construcció de solucions i alternatives.
• Incloure noves formes de participació adaptades a la situació actual.
• Generar eines per avançar cap a un model productiu menys agressiu
amb les persones i el medi ambient, que aprofundeixi i millori la
governança democràtica de la societat.
En quant a l’administració local, els ajuntaments poden col·laborar amb la
Generalitat i amb l’Administració supramunicipal en l’elaboració d’estudis i
d’anàlisis per a detectar les necessitats de les persones joves en el seu àmbit
territorial i, en general, de tots els estudis que ajudin a conèixer millor aquest
col·lectiu.
Dins aquest marc de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat desenvolupa les següents funcions:
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- Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del Departament en
matèria de joventut, d'acord amb les directrius establertes al Pla Local de
Joventut d’Olesa de Montserrat:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planificació, gestió, seguiment i supervisió de les activitats del
departament (formació, activitats lúdiques i culturals, ...)
Planificació i control del pressupost
Gestió dels espais de l’equipament juvenil: cessió de sales (tallers,
reunions d’entitats, activitats joves.
Dur a terme les tasques del propi Punt d’Informació Juvenil,
assessorament, acompanyament, orientació i informació (l’atenció
personalitzada, arxivar documentació, actualitzar cartellera, servei
d’autoconsulta, xarxes socials,...)
Coordinació/treball en xarxa amb altres departaments, escoles i instituts
per a dur a terme les accions compartides
Assessorament i suport al teixit associatiu
Gestió
de
les
autoritzacions
d’activitats
juvenils
de
les
entitats/associacions
Atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva del
Departament de Joventut
Sol·licitud de subvencions per a finançar els projectes juvenils
(Generalitat, Diputació, ...)
Col·laborar en els aspectes de desenvolupament local en matèria de
joventut que es consideri oportú i altres tasques que s'encomanin
Gestionar l'equipament juvenil L'Escorxador
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2.2 Organigrama
Regidor de Joventut
Xavier Rota i Boada

Cap d’Àrea de Serveis Personals
Francesc Sancho Cano

Gerència
Mercè Roquer Compte

Cap de Servei de Cultura i Lleure
Montserrat Muñoz Montoro

Tècnica Especialista de Joventut
Elisabet Pinyol Dolader

Administrativa
Verónica Calderón
(De pràctiques de mitjans de gener a mitjans de juny)

Conserge
Eusebi Samper

2.3 Recursos materials
Per dur a terme el servei cada professional disposa d’un ordinador, alguns
d’ells compartits amb altres professionals. Es disposa d’una fotocopiadoraimpressora, a banda d’un ordinador portàtil i un mòbil de feina per les activitats
externes i/o de L’Escorxador. Es treballa amb el diferent programari a l’abast.
A banda, el Departament de Joventut disposa d’un equip de so, un projector i
una pantalla instal·lats a L’Escorxador, més una caixa auto amplificada de petit
format.

2.4 Seus, adreces i telèfons
Equipament Juvenil L'Escorxador
C/ Mn. Jacint Verdaguer, núm. 30
93.778.00.50 Extensió 3900
(adreça electrònica del Punt d’Informació Juvenil)
(adreça electrònica de L’Escorxador)
(adreça electrònica de la tècnica especialista de joventut). Facebook i
Instagram Info Jove Olesa M.
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3. Activitats realitzades
3.1 Oci jove – VIncuLA’t
3.1.1 Descripció
Aquest programa està inclòs dins el Programa d'Oci del Nou Pla local de
joventut d’Olesa de Montserrat 2019-2022 (PLJOM). La missió del qual és
programar activitats per a joves relacionades amb l’oci alternatiu, tot fomentant
la participació juvenil.
En el programa Oci Jove – VIncuLA’t s’ha treballat transversalment entre els
departaments implicats i els i les joves del municipi, que han estat claus per
poder dur a terme el projecte plantejat inicialment i adaptar-lo constantment a la
nova situació.
S’han programat activitats per a joves relacionades amb l’oci i la participació
juvenil, tot i la situació actual, adaptant-nos en tot moment, el qual ha tingut una
bona acollida per part de les persones joves, ja que s’ha intentat organitzar
activitats d’oci fresques i dinàmiques.
El Projecte Oci Jove - VIncuLA’t es presenta a la Generalitat per tal de rebre
subvenció, per tal de poder dur a terme activitats d’oci i participació, moltes de
les quals estan coorganitzades amb les entitats del municipi i amb col·lectius
de joves específics (músics, artistes, etc...).
Aquestes activitats sorgeixen o bé directament de les entitats municipals que
busquen el suport econòmic i/o material del Departament de Joventut, o de
col·lectius de joves especialitzats amb una temàtica concreta que no estan
associats/des i que per tant, demanen assessorament i acompanyament del
Departament per tal d’organitzar l’activitat que ells/es proposen, i s’organitza
conjuntament, les quals es planifiquen a les Taules Joves.
A banda, també el projecte VIncuLA’t inclou les activitats organitzades des del
propi Departament per tal de promocionar els i les artistes joves de la vila.
Les propostes lúdiques han estat el motor d'aquest projecte, ja que ens han
permès establir llocs de trobada reals d'interrelació i convivència entre les
diverses persones i col·lectius que els freqüenten, ja sigui de forma presencial
com online. Mitjançant aquestes hem treballat i assolit els diferents objectius
que figuraven en el projecte, sempre adaptant-los a qualsevol situació i format.
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Joventut. Memòria 2021
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Objectius generals i específics
Objectius
Generals

Objectius Específics

Fomentar
la
creació musical,
artística
i
cultural
entre
els joves

• Promoure una cultura activa i participativa en relació a l’oci dels caps de
•
•
•

Promoure
els
hàbits
saludables
entre els joves

setmana, tant per part dels joves com d’aquelles entitats que la
promocionen.
Generar una programació estable de concerts i activitats d’oci nocturn
alternatiu, donant suport a les iniciatives dels joves del municipi i als
concerts musicals anuals de les entitats juvenils.
Reforçar i consolidar el treball comunitari creant i articulant mecanismes de
coordinació i dinamització del teixit social.
Facilitar les condicions per a un ús alternatiu de lleure, que se situï en els
àmbits, els espais i els horaris propis dels joves.

• Possibilitar a la població jove alternatives nocturnes per a la utilització
•
•
•

saludable i positiva del temps lliure, mitjançant l’oferta d’activitats
participatives.
Establir un programa d’intervenció que combati els riscos associats al
consums, realitzant d’estratègies de prevenció de riscos a les nits dels
caps de setmana.
Difondre notícies positives sobre l’oci nocturn dels joves a través dels
mitjans de comunicació i les xarxes socials.
Posar a l’abast dels joves totes aquelles ofertes d’oci que satisfacin les
seves necessitats, alhora que contribueixin a consolidar valors de
solidaritat i tolerància, respecte a l’entorn natural i, sobretot a l’estil de vida
saludable.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat i breu descripció

Del 8 al 15
de febrer

Concurs de disfresses - Carnestoltes 2021
A través de les xarxes socials Instagram i Tik Tok @infojoveolesam s’ha motivat
a les persones joves a disfressar-se des de casa, ja que la festivitat del
Carnestoltes no s’ha pogut dur a terme per les restriccions COVID.
Els i les participants havien de realitzar un vídeo/reel disfressats, tant
individualment i/o en grup i etiquetar les xarxes socials de joventut. El
Departament de Joventut els compartia i a través d’una enquesta els i les
seguidores de les xarxes votaven el/la que més els hi agradava.

14 de març

Altaveu
És un projecte que neix gràcies a la iniciativa d’una la jove olesana amb la
necessitat de compartir i donar a conèixer tot el talent musical femení i
d'identitats de gènere no normatives que hi ha en l'àmbit local.
El 14 de març, dins de les activitats programades pel 8 de març, es van dur a
terme les primeres actuacions del projecte a L’Escorxador, amb tres artistes
olesanes: Alba Martínez, Samira Sabal i Laura Franch.

18 d’abril

Documental “The bass of women”
Es va projectar a L’Escorxador, per tal de visualitzar el retrat musical, cultural i
polític social en clau feminista de l’escena sound system de les dones a
Barcelona, fet per vàries artistes de l’escena i dirigit per Joana Fornés. Al
finalitzar es va fer un debat.
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23 d’abril

Micro vs Ploma – Joves vs Sèniors
A través de l’Associació Llobregat Block Party es va organitzar aquesta activitat
intergeneracional, amb la col·laboració de la Biblioteca Santa Oliva i l’Associació
de Voluntaris d’Olesa, que constava en cantar rap (joves) i llegir poemes (gent
gran) i alhora compartir l’art entre les persones participants, en el marc de la
festivitat de Sant Jordi, a la Biblioteca.

13 de juny

XIII Marató d’Artistes
Joves artistes olesans/es exhibeixen les seves habilitats i virtuts davant del
públic i el jurat, acabant amb 2 guanyadors per cada categoria. Les modalitats
d’aquesta edició van ser la de cantautor/a-duet (1er i 2on premi) i les arts
escèniques (premi individual i grupal). Aquest concurs es regeix per unes Bases
aprovades per l’òrgan competent, on cada any es publica la convocatòria
corresponent.
Es va realitzar al Porxo de Santa Oliva, i es va comptar amb l’exhibició de dansa
oriental i Bollywood a càrrec l’escola Luna Nueva per tal d’amenitzar la Marató.

Del 23 al 26
de juny

Festa Major Jove
Concerts amb grups de música per tots els gustos i edats al Parc Municipal:
23 de juny: Lal’Ba (grup olesà) i Lildami
24 de juny: Fundación Tony Manero
25 de juny:El Diluvi
26 de juny: I’MM Company (guanyadors de Got Talent) i Sofia Gabanna

Del 5 al 30
de juliol

Estiu Jove
El mes de juliol es realitzen diverses activitats adreçades a joves d’edats
compreses entre els 12 i els 16 anys, on es potencia el treball cooperatiu i
participatiu en totes les activitats. Els joves formen part del procés des del inici
fins al final, dissenyant, executant i avaluant les activitats.
Enguany, tenint en compte la situació COVID, s’ha tingut en compte la
necessitat de generar un espai segur, sa i de relació en la població juvenil, per
tal de pal·liar les conseqüències tant físiques, emocionals o psicològiques a les
que s’han sotmès tota la població, tot promovent un oci i lleure saludable.
El Departament d’Ensenyament, a través de la subvenció PEMOE ha contractat
dos monitors de lleure, que amb l’ajuda de la tècnica de joventut i la responsable
del PMOE han organitzat un juliol de sortides, excursions, tallers, etc...totes des
d’una vessant pedagògica, educativa i preventiva.
Hi participen entitats del municipi i altres departaments de l’Ajuntament:
Cabalbaix, Salut, SAI, Igualtat, ACAIMA, CROM, ...
Aquesta activitat disposa de memòria pròpia.

4 d’octubre

Xerrada volta el món – Ànimes viatgeres
Presentació d’un llibre a L’Escorxador on s’explica l’experiència de dos joves
fent la volta món, a través d’un debat i passes de fotografies i vídeos.

14 d’octubre

Obrim l’Espai Jove
Després de mesos sense obrir l’espai diari com a tal, degut a les restriccions
que hi havia en l’àmbit de joventut, que no s’emparava ni dins la llei del lleure
(extraescolars) ni de l’àmbit escolar i esportiu, es va poder tornar a reemprendre
l’activitat diària, però amb alguns canvis:
-

Dilluns, dimecres i divendres tarda: tallers i activitats diverses

-

Dimarts i dijous tarda: espai de joc: futbolí, tennis taula,...
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16 d’octubre

2on Festival d’Art Jove
S’ha organitzat i gestionat amb els propis joves artistes interessats/des, a través
de les reunions del 7 i 16 de setembre, a més de contactar via Instagram i via
telefònica, per tal de veure el tipus d’obra o posada en escena que oferia
cadascun i tenir en compte les seves idees i opinions respecte al muntatge i
planificació.
S’ha anat publicitant via xarxes socials la crida a possibles artistes interessats
en participar i també s’ha preguntat l’Escola d’Arts i Oficis i a l’Escola de Música
si podien tenir gent interessada.
S’han muntat expositors pels artistes i tanques divisòries que alhora han servit
per mostrar i penjar les seves obres (fotografia, bijuteria, còmics, grafit, dibuix,
pintura, etc...) durant el dissabte al matí i a la tarda. Al migdia i a la tarda s’han
realitzat les actuacions musicals, de teatres, poesia i màgia. I durant tot el dia
s’han pintat grafits sobre material que després servirà per deixar-lo exposat a
L’Escorxador.
Durant tot el dia s’ha gravat en vídeo per a fer el posterior resum i publicar-ho a
les xarxes.

28 d’octubre

Taula Jove
La taula jove és un espai de diàleg i de participació per els i les joves d’Olesa.
Un organisme de debat i de presa de decisions on els i les joves participen
activament proposant accions que es pugin dur a terme al nostre municipi.
Les assemblees es fan a l’espai jove de l’Escorxador.
Durant el 2021 només es va realitzar una per les mesures covid i la resta de
propostes/consultes/... s’han fet virtualment, a través de les xarxes socials de
joventut (comptabilitzades en l’apartat de Punt d’Informació Juvenil).

Metodologia

De les tècniques i metodologies plantejades a l’inici del projecte s’han utilitzat
les següents:
• Observació directa i participativa de sistematització de les dinàmiques
d'ús i gestió de l'espai públic / xarxes socials per part dels diferents
col·lectius.
• Reunions amb aplicació de metodologies participatives mitjançant
convocatòries directes i establint dinàmiques com el brainstorming.
• Dinàmiques d’activitat amb tècniques pròpies de l’animació sociocultural
i juvenil.
• Recollida de propostes i posterior elaboració a partir dels interessos i
iniciatives dels participants, a través de les xarxes socials.
• Coordinació amb els departaments implicats per dur a terme cada acció,
mitjançant taules tècniques.
• Avaluació continuada de les activitats.
• Realitzar les activitats a través d’una visió transversal d’aquells
departaments i serveis que treballen l’oci i el lleure.
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Destinataris
El projecte va destinat a les persones joves tant a nivell individual com
col·lectiu. Indirectament, també, als grups d’usuaris que es troben en els espais
on es desenvolupen les intervencions, ja siguin presencials o virtuals.
Totes les activitats d’oci s’adrecen a joves de 12 a 35 anys.
3.1.2 Resultats
Participants
Activitat

Nombre de participants

Concurs de disfresses Carnestoltes 2021
Altaveu

6 participants, 1 organitzadora

Documental “The bass of
women”
Micro v Ploma – Joves vs
Sèniors
XIII Marató d’Artistes

132 públic, 3 cantants, més 2 organitzadores. 255 visualitzacions
del vídeo resum a Instagram i 28 likes.
25 públic, 3 organitzadores
3 organitzadores, 10 participants i 25 assistents

Festa Major Jove
Estiu Jove

13 participants, 12 ballarines, 3 persones de jurat,
organitzadores, i 244 de públic
45 músics/artistes, 4 organitzadores, 2455 assistents
18 joves participants, 2 monitors de lleure i 2 coordinadores

Xerrada volta el món

3 organitzadors , 25 de públic

Obrim l’Espai Jove
2on Festival d’Art Jove

Una mitja de 15 joves diaris, 1 conserge i 1 tècnica de joventut
22 joves artistes, 155 de públic, 166 visualitzacions i 23 likes

Taula Jove

5 participants

Total

3923

3

Avaluació
De la mateixa manera que la dada no és exacte a l’hora de comptabilitzar els
assistents als espais oberts, el grau de satisfacció tampoc ho és, ja que no és
viable enquestar a tots els participants/assistents a les activitats de l’aire lliure
i/o a les xarxes socials. Tot i així s’ha valorat als agents implicats (professionals
i joves) en el projecte a través de les reunions de valoració i dels comentaris
rebuts per part d’alguns dels joves al mateix dia de l’activitat i a través de la
xarxa social molt activa com és l’Instagram INFO JOVE Olesa M.
Indicadors
Nombre d’assistents a les activitats
Nombre d’activitats
Mitjana del grau de satisfacció dels participants (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció aspectes d’organització (0-6 punts)

Resultats
Obtinguts
3.923
15
5
5
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Mitjana del grau de satisfacció respecte a la pròpia activitat (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte als professionals (0-6 punts)

5
5

Per tant, podem afirmar que les beneficiàries del programa han estat les
persones joves i que les activitats desenvolupades han estat ben rebudes per
part de la població jove i les persones implicades (professionals i participants
indirectes). A mesura que s'han donat a conèixer les actuacions, la participació
ha anat en augment.
S’han creat dinàmiques on s’ha treballat la relació de l’Administració amb els
joves músics/artistes olesans/es per a poder cobrir la mancança d’ actuacions
en format presencial i per tal de generar noves activitats.
Com a resultats més generals destaquem:
• Bona acollida de les publicacions a les xarxes socials de Joventut i la
resposta immediata a les consultes dels joves
• Alta valoració de les activitats per part dels/les joves músics i públic jove
participant, tant a les presencials com a les online.
• Capacitat d’adaptació a les restriccions, reubicant activitats i adaptant-ne
el format.
• Capacitat de relativitzar i incidir en els aspectes més necessaris a
treballar per part dels professionals d’altres departaments i de l’equip de
cultura i lleure.
3.1.3 Costos

Oci Jove – Vincula’t

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

13.216,23€

43674,94 €

525,00 €

0,00€

0,00 €

57416,17€

D’aquest projecte, les activitats d’oci de petit format (exceptuen el gran concerts
de Festa Major) han rebut subvenció de la Generalitat de Catalunya
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3.2 Càpsules formatives (cursos i tallers)
3.2.1 Descripció
És un projecte que inclou un seguit d'actuacions (càpsules) destinades a la
formació per a joves de 12 a 35 anys, per tal de facilitar-los en un futur a curt i/o
a llarg termini, poder optar a una ocupació que respongui a les seves
expectatives i que s'adeqüi, d'una banda, a la seva formació i aptituds i, d'una
altra, a les seves necessitats bàsiques d'autonomia personal.
Aquestes càpsules han estat enfocades en dos àmbits, un més formal, donant
suport a la formació acadèmica i laboral, i l’altre més de lleure, l’educació no
formal.
Alguns dels objectius que ha de perseguit aquest programa, doncs, ha estat el
fet de contribuir a la millora de l’èxit acadèmic, facilitar la seva inserció al món
laboral i, sobretot i estretament relacionat, garantir la seva autoestima i la
possibilitat que es converteixin en ciutadans integrats i responsables.
Des de l'òptica de les polítiques de joventut, és fonamental garantir als joves el
coneixement i l'accés als serveis i recursos de què poden disposar, a partir del
treball dels departaments i serveis especialitzats. També cal promoure
iniciatives adreçades a la prevenció de situacions de fracàs escolar o de risc
amb origen o afectació en l'àmbit educatiu.
Des del Departament de Joventut, juntament amb el Programa Municipal de
Transició-Escola-Treball, ha de poder donar una resposta institucional a aquest
col•lectiu, per acompanyar-los i guiar-los cap a formacions especialitzades per
poder optar a llocs de treball millors qualificats i, posteriorment, ajudar-los en la
recerca d'un lloc de treball adequat a la seva preparació i capacitats.
A banda de la formació més específica per àmbits més professionals, aquest
programa també ha ofert un ventall d’activitats als joves per a gaudir d’un ús
alternatiu del lleure, des de la pròpia demanda dels joves fins a les noves
tendències en oci, tot adequant els espais i els formats per atendre les
necessitats dels joves i adaptant-nos a les restriccions provocades per al
COVID-19. Per aquest motiu s’han realitzat diverses activitats online, com els
Lives a Instagram o xerrades online.
Joventut. Memòria 2021
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Aquest projecte és el que presentem a la Diputació per tal de rebre suport
econòmic.
A banda, al 2021 es va presentar un Projecte a l’INJUVE de Madrid, on
s’optava a una subvenció entre tots els municipis que es presentessin de més
de 20.000 d’habitants, on es demanava suport econòmic per a la formació de
joves que ni estudien ni treballen, però malauradament no vam ser premiats.
Forma de prestació: prestat de forma directa .
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Promoure activitats d’oci i de lleure
tot fomentant la participació juvenil.

Fomentar la millora en
l’aprenentatge acadèmic i no formal
(idiomes, TIC, nous filons
d’ocupació,...)
Promoure iniciatives d'autoocupació
en àmbits propis dels joves

Objectius Específics
• Proposar
centres
d’interès
que
potenciïn
l’autoorganització dels joves en relació amb les
seves aficions i interessos.
• Consolidar el projecte d’activitats i tallers juvenils de
la Regidoria de Joventut
• Aconseguir que el jove obtingui el nivell adequat en
cada cas.

• Formar i insertar a joves en alguna especialitat de
caire juvenil

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
Abril, maig i Tallers primavera:
juny
▪ Marca personal i RRSS (posposat)
▪ Street Dance
▪ Rap, tècniques vocals i home studio (anul·lat)
▪ Intensiu d’anglès B2
▪ Circ
▪ Màster class Altaveu
20 de maig Live de Parlem de bifòbia i bisexualitat amb Elisa Coll
22 de maig

27 de maig

Taller Autodefensa feminista
Aquesta activitat estava inclosa dins del programa del departament de Salut pel
dia internacional d’acció per a la salut de les dones.
Live de Parlem de gordofòbia amb Mara Jiménez @croquetamente_
Instagramer molt coneguda. Aquesta activitat estava inclosa dins del programa del
departament de Salut pel dia internacional d’acció per a la salut de les dones.
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Tallers de Al llarg del Estiu Jove, a L’Escorxador, s’han desenvolupat activitats proposades
l’Estiu Jove tant per l’equip de monitoratge, com per els i les joves. Algunes d’aquestes, han
necessitat de talleristes externs a l’activitat, o tècnics/ques d’altres departaments
de l’Ajuntament:
LGTBI+: activitat educativa (gèneres i orientació sexual) de mà de l’entitat
Candela. Una excursió per Olesa: activitat conjunta amb l’associació ACAIMA i
visita al Molí d’oli. Piscina. HipHop: Activitat de ball amb l’entitat MyOwnStyle.
CROM: jocs de rol. Consum Responsable. 2a Excursió al Delta de Llobregat.
UEC: rocòdrom i les tel·les. Arts i Oficis: taller de cuina i un taller de sabó alternat
amb taller de samarretes amb pintura. Jocs de Pau. Taller mural. Excursió
Aquadiver i trobada de cloenda.
Aquestes activitats tenen memòria pròpia, la de l’Estiu Jove.
Tallers de tardor:
▪ Cal·listènia (posposat)
▪ Lettering
▪ Curtmetratge
Del
18 Curs d’autodefensa feminista
d’octubre al Organitzat conjuntament amb el Departament d’Igualtat
29
de
novembre
Del 27
Curs de monitor/a de lleure
d’octubre al
11 de
Formar al i a la jove per intervenir de manera educativa en activitats de lleure
desembre
infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en
el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de
les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en
l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció
de riscos.
Adreçat a joves majors de 18 anys.
Al 2021 es va poder fer presencial combinant horari entre setmana de tarda i algun
cap de setmana.
27 de
Taller d’art collage antimasclista
novembre
Activitat organitzada conjuntament amb el Departament d’Igualtat dins de les
activitats programades per al 25N.
Octubre,
novembre,
desembe

Destinataris
Joves de 12 a 35 anys. En el cas de quedar places lliures, s’obra la franja
d’edat a majors de 35 anys. Tot i així, en funció de la finalitat del taller s’acorda
amb el/la tallerista l’edat de participació en aquest.
3.2.2 Resultats
Participants
Activitat

Nombre de participants

Tallers primavera
Parlem de bifòbia i bisexualitat
Autodefensa feminista

32
305
12
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Parlem de gordofòbia
Tallers de l’Estiu Jove
Tallers de tardor
Curs d’autodefensa feminista
Curs de monitor/a de lleure
Taller d’art collage antimasclista

75
18
18
12
15
12

TOTAL

499

La mitja de participants en els tallers ha estat de 38 joves (divisió entre la suma
totals dels participants i el total de tallers/cursos duts a terme).
Cal destacar, que durant molts mesos només estava permesa la participació de
6 joves per taller. Si l’activitat tenia 2 monitors, ampliàvem a 12 ja que l’espai de
L’Escorxador és prou ampli i ventilat com per dividir el taller en 2.
Altres agents/participants implicats:
Equip propi de l’Ajuntament, que treballa transversalment amb tots els aspectes
relacionats amb els joves, dins l’àrea d’atenció a les persones:
- Serveis Socials (educador social i educadora social referents de
joventut)
- Promoció Econòmica (tècnica del Programa Municipal de TransicióEscola-Treball)
- Cultura i Lleure
Altres departaments implicats en accions puntuals:
Igualtat
Ensenyament
Departament de Comunicació
Avaluació
Indicadors
Nombre d'assistents a les activitats:
Nombre de cursos realitzats:
Mitjana del grau de satisfacció general dels participants (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció aspectes d’organització (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte a la pròpia activitat (0-6
punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte als professionals (0-6
punts)

Resultats Obtinguts
499
13
5
5
5
5

L’enquesta de satisfacció i millora s’ha desplegat en tots els tallers, menys
l’online.
Les aportacions dels participants i les observacions realitzades han estat força
positives per part dels i de les joves, els i les talleristes, els grups creats han
estat cohesionats i s’han generat dinàmiques molt enriquidores entre els grups
d’iguals.
Com a resultats més generals es destaquen:
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-

Consolidació del programa d’activitats, tot i disminuir-ne la quantitat
degut a la situació actual, se n’ha millorat la qualitat.
Alta valoració de les activitats per part dels i de les joves i talleristes
Bona acollida dels Lives a Instagram de Joventut

3.2.3 Costos

Càpsules
formatives
(cursos i tallers)

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

13.264,54 €

18.350,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.614,94 €

Aquest projecte rep una aportació de la Diputació de Barcelona, per alguns dels tallers

Joventut. Memòria 2021
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3.3 Accions compartides
3.3.1 Descripció
El Departament de Joventut forma part de diferents projectes que es duen a
terme per part de l’Ajuntament i que, evidentment, tenen relació amb les
persones joves i en els diferents àmbits que els afecten: “Cabalbaix” Programa
supramunicipal sobre drogues i comportament de risc; en l’àmbit de l’orientació
acadèmica i laboral, el Programa municipal de Transició Escola Treball
(PMTET); la Comissió Cívica, la Xarxa d’Infància i Adolescència i les seves
famílies.
A banda d’aquests projectes, el Departament de Joventut treballa de manera
transversal amb els departaments de l’Ajuntament que s’impliquin en temes
relacionats amb les persones joves: esports, salut, cultura, festes, igualtat, SAI,
serveis socials, diversitat i convivència, català, comunicació, medi ambient,
etc...
Forma de prestació: prestat de forma directa .
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Potenciar el treball transversal com
a metodologia

• Treballar la coordinació, col·laboració i cooperació
transversal entre diversos Departaments de
l’Ajuntament.
• Optimitzar recursos tant humans com materials

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
Tot l’any

Campanya transversal preventiva consums de substàncies
Informació i prevenció sobre augment de l’ús de les pantalles, consums de
substàncies fa que des de Joventut, Cabalbaix i el Departament de Salut a través
de les plataformes digitals, publicant enquestes, preguntes, recursos i imatges per
tal d’interaccionar amb el públic jove.
També es treballa des de diverses vessants, a banda de la presència constants a
les xarxes socials, fent xerrades a les escoles de secundària i instituts, amb
figures d’educadors de carrer, amb material preventiu físic a les festes, amb
reunions amb entitats que porten la barra, etc...
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Tot l’any

Igualtat – SAI
Tant amb el Departament d’Igualtat com el SAI treballem conjuntament durant
l’any, ja que hi ha molts temes transversals que afecten els joves, el gènere, la
sexualitat, les violències, etc...Ens sumem a les seves campanyes, a través de les
xarxes socials, realitzant tallers, concursos, etc...I commemorem tots els dies
internacionals, mundials,... des del dia de la dona, a altres com la transexualitat.
Exemples: Exposició Prevenció Violències Masclistes, taller d’Artivisme contra la
violència de gènere, concurs 25N a les xarxes socials, etc.

Tot l’any

Xarxa d’Infància i Adolescència
Comissió d’Adolescents/joves, en aquest grup treballem per a millorar el present i
el futur dels joves en quant a formació/estudis/treball, principalment d’aquells que
han sortit del circuit educatiu per diversos motius (econòmics, fracàs escolar, ...).
La Xarxa en formem part Serveis Socials, Ensenyament, TET, escoles, Instituts,
Policia Local, Mossos, Cabalbaix, EAIA, Justícia Juvenil i Joventut.

Tot l’any

Enguany les reunions han estat en format online i presencial.
Comissió Cívica.
Anàlisis i derivacions dels casos juvenils que han estat expedientats (treballs
comunitaris relacionats amb el departament de joventut, per exemple suport en
activitats festives, repartiment de cartells, etc...)

Tot l’any

Cultura i Festes

Tot l’any

El Departament de Joventut treballa conjuntament amb els departaments de
Cultura i Festes en l’organització de la gran majoria d’activitats del municipi.
Enguany les reunions han estat en format online i presencial.
Salut
A banda de treballar l’àmbit de consum responsable de substàncies juntament
amb Cabalbaix, també es tracten altres temes com la salut de la dona, menjar sa i
trastorns alimentaris, ja sigui a través de tallers, xerrades o campanyes a les
xarxes socials.

Tot l’any

TET
Amb el Programa de Transició Escola Treball el contacte és constant amb la
derivació de casos de joves que volen estudiar, fer cursos, trobar feina, etc.
També es fa promoció a través de les xarxes socials de campanyes, cursos,
tallers, recursos, beques, i de l’Exposició Després de l’ESO què?.

Tot l’any

Serveis Socials
Derivació de casos, reunions i companys/es de la Xarxa Infància i Adolescència,
on es tracten més concretament casos de joves que se’ls hi fa un acompanyament
des d’una visió integral i sistèmica.

Tot l’any

Convivència
Difusió de les seves activitats a les xarxes socials de joventut i acompanyament a
l’organització d’un concert que es va realitzar a L’Escorxador. També s’han
realitzat reunions per tal de tirar endavant projectes per a joves relacionats amb el
racisme.
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Tot l’any

Esports

Tot l’any

Difusió de les seves activitats a les xarxes socials de joventut i coordinació per a la
creació del parc de cal·listènia, demanda feta per joves inicialment al departament
de joventut. També es realitza acompanyament i recolzament a les activitats
esportives realitzades a L’Escorxador (nit de l’esport, jornades esportives en motiu
del dia de la dona, etc.)
Comunicació

Tot l’any

Un dijous al mes el departament de joventut té un espai a la ràdio per parlar de
temes relacionats amb els joves, i constantment es deriva informació per a què en
facin difusió a les xarxes socials de l’Ajuntament.
Servei de català

Tot l’any

Difusió de les seves activitats a les xarxes socials de joventut i promoció de cursos
i de converses i jocs en català.
Consell Comarcal del Baix Llobregat – Joventut
Es comparteixen totes les campanyes juvenils generades des del CCBLL i es
treballa conjuntament en les seves difusions i repartició de material. Molta
presència a les xarxes socials i molt actives en informar-nos en tots els aspectes
relacionats amb les persones joves (mobilitat internacional, beques, erasmus,
salut, sexualitat, habitatge, etc...)

Destinataris
Tots el programes compartits van dirigits a joves i a les professionals que hi
treballem.
3.3.2 Resultats
Participants
Participen els tècnics i les tècniques de cada departament implicat, els i les
joves presents a les xarxes socials, de derivacions concretes, o partíceps a les
activitats organitzades per altres departaments (comptabilitzats en les seves
memòries), oients de ràdio olesa, etc., fet que fa inviable poder tenir un registre
de totes les accions realitzades en aquest projecte.
Avaluació
Indicadors

Resultats
Obtinguts

Nombre d'activitats organitzades
Mitjana del grau de satisfacció dels participants (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció aspectes d’organització (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte a la pròpia activitat (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte als professionals (0-6 punts)

13*
5
5
6
5

*13 departaments implicats, accions compartides són constants durant l’any
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3.3.3 Costos

Accions compartides

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

5.300,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.300,61 €
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3.4 Subvencions a entitats
3.4.1 Descripció
Presentació d’una línia de subvencions de Joventut, emmarcada dintre del
projecte global de l’Ajuntament: Convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva corresponent a l’exercici
2021, Annex XSubvencions específiques per a entitats juvenils i/o entitats que
organitzin activitats per a joves.
Dotació de la convocatòria per la línia de joventut: 14.000,00 €
Forma de prestació: prestat de forma directa.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

• Augmentar i/o mantenir les
activitats que es fan en el
municipi des del món associatiu

• Subvencionar projectes que s’ajustin a les
necessitats detectades pel departament
• Incentivar la innovació en les activitats que es
realitzen per part de les entitats
• Proporcionar suport econòmic a les entitats de
joventut per la realització de les activitats
• Sumar esforços amb les entitats per assolir objectius
compartits

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

Gener-febrer
2021

Preparació de les bases específiques conjuntament a Gestió
altres departaments per a la seva aprovació
administrativa

Març 2021

Aprovació de les Bases reguladores específiques en
Gestió
matèria de festes i la convocatòria per a la concessió de
administrativa
subvencions en règim de concurrència competitiva 2021

Se suspenen els terminis de presentació de sol·licituds
Gestió
Març 2021
degut a la declaració de la pandèmia de la covid-19 i
administrativa
l’Estat d’alarma a tot l’Estat
Aprovació per Decret de l’Alcaldia de l’aixecament de la
Gestió
Maig 2021
suspensió de terminis. Continuació de procediment de
administrativa
presentació de sol·licituds un cop es publica al BOP
Valoració dels projectes presentats i requeriments i Gestió
Juliol-setembre’21
convocatòria de la mesa
administrativa
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Octubre 2021

Gener 2022

Aprovació per Junta de Govern de les subvencions
Gestió
atorgades i el pagament del 75% de les subvencions
administrativa
concedides
Recepció i valoració de les justificacions presentades, Gestió
requeriments i aprovació del pagament del 25% restant
administrativa

Destinataris
Entitats i associacions juvenils i/oentitats que organitzin activitats per a joves
d’Olesa de Montserrat.
3.4.2 Resultats
Participants
Entitat

Import atorgat
3.850,00

COL·LECTIU DE JOVES DE LES FESTES DE STA OLIVA
ESCOLANIA I COR JOVE PARROQUIA SANTA MARIA

1.750,00
4.480,00

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA ST. BERNAT DE CLARAVALL (CAU)
CLUB DE ROL JUVENIL D'OLESA - CROM

1.750,00
2.170,00

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA D’OLESA (UEC)

TOTAL

14.000,00€

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Nombre de subvencions sol·licitades (esperades 4)

5

Valoració dels projectes: Tots els projectes s’han desenvolupat correctament i
s’han justificat d’acord a les bases específiques. Quedant pendent la revisió de
la justificació del 25%.
3.4.3 Costos

Subvencions
entitats

a

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

5.300,61 €

0,00 €

14.000,00 €

0,00 €

0,00 €

19.300,61 €
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3.5 Punt d’Informació Juvenil
3.5.1 Descripció
És un servei públic i gratuït, en horari de tarda, que ofereix a totes les persones
joves una informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del
seu interès: estudis, treball, participació, cultura, salut, lleure, … i sobre
qualsevol tipus d’activitat que es duu a terme a la vila.
En el cas que la consulta no es pugui atendre des del PIJ es deriva al o la jove
al departament corresponent. També es realitzen les inscripcions a activitats i/o
tallers organitzats pel Departament de Joventut.
A més a més el PIJ disposa de:
•
•
•
•
•

Servei d’autoconsulta: estudis, salut, activitats esportives i de lleure,
cursos de formació, associacionisme, etc.
Presència a les xarxes socials: Facebook, Instagram i Tik Tok
Tauler d’anuncis: anunciar activitats de les associacions, anuncis de
joves per buscar pis compartit, feina, etc.
Despatx d’atenció personalitzada
L’espai de la sala de L’Escorxador on es realitzen els tallers i les
activitats juvenils

Una de les activitats que any en any va agafant més força és la presència del
Departament de Joventut a les Xarxes Socials, sobretot a Instagram i Tik Tok,
ja que són els espais on hi tenen més presència les persones joves, Facebook
ha quedat obsolet, sent la xarxa socials dels pares i mares.
Actualment a Facebook @infojoveolesam compte amb 2.988 seguidors/es, 26
més que el 2020, i l’Instagram @infojoveolesam creat a finals del 2017, amb
1.472 seguidors, 220 més que el 2020.
Com a novetat es va crear la compte a Tik Tok el mes de febrer i té 73
seguidors/es, ja que no es penja tant contingut com a Instagram.
L’atenció directa al jove poc a poc ha anat deixant pas a les consultes,
propostes virtuals, i durant la pandèmia molt més, fet que esmentarem més
endavant. La gestió de les xarxes socials comporta força temps de dedicació.
Tot i així, s’ha transformat en l’espai d’informació i assessorament diari de les
persones joves usuàries.
AL 2021 com a novetat s’ha dissenyat un logotip per senyalitzar l’entrada de
L’Escorxador com a equipament juvenil, i unes lones de temàtica juvenil per
exposar-les dins la sala a mode de expositor a les gàbies de les cadires i
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taules. Es poden veure fotografies i paraules d’àmbits juvenils: salut, igualtat,
cultura, lleure,...
Forma de prestació: prestat de forma directa .

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Dotar d’eines i recursos al
joves per tal de facilitar el
seu procés cap a la vida
adulta

• Elaborar i posar a l’abast de la gent jove informació per
facilitar una presa de decisions meditada, orientant i
assessorant les seves consultes
• Donar a conèixer el Departament de Joventut de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Impulsar la dinamització com
a eina imprescindible per a la
participació

• Promoure les activitats adreçades als joves del municipi
• Dinamitzar la població juvenil del municipi

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Tot l’any 2021

Tot l’any 2021

Època
tallers

de

Informació i Assessorament a la persona jove (tant la personalitzada com la
virtual, i la telefònica)
Atendre consulta.
En el cas que no es pugui resoldre al moment:
Recerca d’informació (via Internet o a través d’altres Departaments i/o
Institucions)
Contrarestar informació
Realitzar documentació resposta consulta
Actualitzar taulells i xarxes socials
Cessió d’espais
Comprovar si l’espai està disponible
Demanar autorització si són menors
Registrar la demanda
Donar full de responsabilitat i normativa
Inscripcions a cursos i tallers
Derivar
tasca
a
l’administrativa:
edició
de
la
graella
d’inscripcions/autoritzacions, bases de dades i seguiments dels participants
Xarxes Socials:
Recursos, Lives, entrevistes, xerrades online de temàtiques juvenils per tal
de conscienciar, informar, assessorar, orientar i prevenir.
També s’han elaborat vídeos resums d’algunes de les activitats
programades durant l’any.

Tot l’any
Una empresa contractada de community manager dona més vida a les
xarxes socials, amb la coordinació del departament, poder arribar a més
població jove. (Elabora una memòria pròpia). Veure Annex
S’informa de les activitats d’altres departaments de l’Ajuntament, de la
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Desembre

Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal, i d’entitats del municipi.
També s’informa d’activitats/recursos de Departaments de Joventut d’altres
pobles i ciutats i altres entitats sense ànim de lucre de Catalunya que aportin
informació interessants per als i les joves, des de mobilitat internacional, com
concursos i beques de qualsevol àmbit, xerrades online, etc...
Connecta’t (Assessoria psicològica online)
És un servei d’assessorament i orientació a joves amb l’objectiu de prevenir i
pal·liar les situacions de crisis emocional i relacional. Està enfocat des d’una
perspectiva preventiva, detecta i reforça les capacitats i fortaleses de les
persones joves per afavorir relacions saludables i enfortir les habilitats
personals.
És un servei complementari als serveis de la xarxa local dels àmbits social,
educatiu, sanitari i de lleure, amb la finalitat de mantenir una coordinació i
comunicació fluida, amb el Departament de Joventut, en el cas de detectar
joves en situació de risc que requereixen una derivació a aquest servei
terapèutic.

Tot l’any

Aquest projecte té memòria pròpia
Campanyes
A banda de les activitats que promocionem durant l’any, tenint en compte els
dies internacionals/europeus/mundials i realitzem campanyes per les xarxes
socials per tal de moure consciències.
De gener a desembre: Mesures COVID, enfocades a la prevenció i a les
noves normatives constantment canviants.
De gener a desembre: Promoció i recursos sobre estudis, orientació laboral i
ofertes de feina.
Gener: Dia Europeu de la Mediació, Connecta’t, mobilitat internacional,...
Febrer: Promocionar l’Espai Jove, nova ordenança municipal de circulació
de patinets, poesia i memòria del confinament,...
Març: Dia de la dona treballadora, violència de gènere, dones trans i
feminisme, sexualitat, Connecta’t,..
Abril: concurs cartell Festa Major, recerca de feina, jocs en català, camps de
treball, ajuts de lloguer, Connecta’t,...
Maig: concursos grafit, de fotoperiodisme, cursos varis, ofertes de feina,
ajuts de lloguer,...
Juny: ROM, consum responsable, alliberament LGTBIQ+, economia social i
solidària,...
Juliol: campanya vacunes de 16 a 29 anys, difusió servei SAI, mulla’t per
l’esclerosi múltiple, stealthing, cooperativa d’habitatge, preparació entrevista
feina, patis oberts, garantia juvenil,...
Setembre: converses en català, La Lore: acompanyament virtual sobre
sexualitat, relacions i gènere, dia internacional per a la prevenció del suïcidi,
tallers d’arts i oficis, commemoració del dia de la visibilitat bisexual, activitats
SAI, pressupostos participatius, cursos d’esports,...
Octubre: exposició sobre la migració, exposició prevenció violències
masclistes, dia de la despatologització trans, dia de la visibilitat intersexual,
tallers salut pública, tallers d’orientació en streaming,...
Novembre: dia mundial contra el bullyng, dia mundial sense alcohol, nit de
l’esport local, dia internacional contra les violències masclistes, pressupostos
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participatius, campanya talla ja amb el masclisme, concurs d’història per a
joves Eustory,...
Desembre: dia mundial de la lluita contra el SIDA, excursions medi natural,
pressupostos participatius, Connecta’t, Olesa terra d’arrels, concurs d’arts
visuals, nou servei d’informació, orientació i assessorament per a la inserció
laboral de les persones joves amb diversitat funcional, nova guia xarxa
catalana d’instal·lacions juvenils, participació al Pla Nacional de Joventut,...
28/05/20 Dia Internacional de la Higiene menstrual
28/06/20 Dia internacional de l’orgull lgtbiq+
15/11/20 Dia mundial sense alcohol
16/11/20 Dia internacional de la tolerància
25/11/20 25N Vídeo Talla Ja, coorganitzat amb el Consell Comarcal
1/12/20 Dia mundial contra la sida

Destinataris
Joves de 12 a 35 anys i/o familiars del jove i entitats/associacions

3.5.2 Resultats
Participants
Activitat

Nombre de participants

Consultes Via Facebook
Consultes via Instagram
Consultes d’atenció personalitza in situ
Consultes telefòniques
Consultes via e-mail
Cessió d’espais
Inscripcions cursos i tallers

Mínim 1 setmanals
Mínim 10 setmanals
Una mitja de 6 mensuals
Mínim 2 setmanals
Mínim 3 setmanals
42
119

Ens agradaria especificar la participació del Projecte Connecta’t degut a la seva
bona acollida entre la gent jove:
Durant el 2021 servei, hem atès un total de 12 joves, 9 noies i 3 nois, que han
sol·licitat el servei per voluntat pròpia o bé que han estat derivats des del seu
centre educatiu. Les valoracions, tant dels joves com de les persones referents,
han estat molt positives. Tant és així que s’ha ampliat la durada del servei per
atendre 12 joves més durant el 2022.
De l’1 de març al 31 de desembre del 2021:
• S’han atès 12 joves, 9 noies i 3 nois.
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• Dels joves atesos durant l’any 2021, s’han donat de baixa 7 casos: 4
joves han finalitzat el seu procés terapèutic, 2 han tancat el procés i 1
no ha arribat a començar-lo.
• Actualment, hi ha 5 derivacions més. Els processos s’iniciaran el gener
del 2022.
En general, tant els joves derivats com els que sol·liciten el servei per voluntat
pròpia, s’han vinculat bé al servei i han finalitzat les sessions pactades. En
algun cas, abans del tancament s’ha facilitat la vinculació a altres serveis
perquè no deixessin d’estar atesos, ja que la situació ho requeria. També hem
pogut ampliar, de 10 a 15, el nombre de sessions quan s’ha valorat que era
necessari.
Entre l’1 de març i el 31 de desembre de 2021 s’han programat 93 sessions:
•
•
•
•

S’han fet 89 sessions amb les famílies.
Hi ha hagut 4 no assistències.
No hi ha hagut cap anul·lació.
S’ha fet el 89 % del nombre de sessions pactades amb l’Ajuntament per
a l’any 2021. Les 11 sessions que falten es faran durant el 2022, a les
quals s’afegiran les 120 sessions pactades per a l’any 2022.
• S’ha fet el 95,70% de les sessions programades, una xifra que indica
una molt bona vinculació al servei.
• Totes les sessions han estat realitzades en línia, de manera telefònica o
per videotrucada.
En general, els joves han respost molt bé al format en línia, sempre que han
pogut disposar d’un espai de tranquil·litat i segur. La flexibilitat i l’adaptació dels
horaris i el format en línia han potenciat que les assistències hagin estat molt
regulars.

Avaluació
Indicadors

Resultats
Obtinguts

Nombre de joves atesos
Nombre de participants en les activitats online
Mitjana del grau de satisfacció dels participants (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció aspectes d’organització (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte a la pròpia activitat (0-6 punts)
Mitjana del grau de satisfacció respecte als professionals (0-6 punts)

692
10.872
5
5
5
5

Destacar també, una petita valoració de les xarxes socials extretes de la
memòria del community mànager:
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El perfil de Facebook s'ha mantingut estable quant a seguidors, però ha
guanyat en interaccions i publicacions. Els temes més top han sigut sobre
l'estiu Jove (que es va compartir força) i el curs de monitor de lleure de
l'octubre.
A Instagram si hi ha hagut creixement de seguidors, quasi 200, i pel que
sembla ha anat molt millor que l'any passat, on l'activitat hauria de ser més
baixa. Els temes més top van ser la festa major, la polèmica del Naim
Darrechi i el projecte Alta Veu, així com altres concerts.
-

- #programa, #concerts, #violacio i #festamajor han sigut els hashtags
més importants perquè tracten sobre esdeveniments interessants per les i els
joves.
-

El seguiment de la "Marató d'Artistes" a través d'Stories va arribar a
força gent, és una estratègia interessant per esdeveniments on hi hagi força
lluminositat.
-

Com a consells, es recomana que les publicacions siguin constants
perquè el perfil no quedi estancat. L'agost, per exemple, va haver-hi menys
publicacions i això es nota en el ritme de creixement. En canvi, quan hi ha
concerts, les publicacions rendeixen molt més pel que fa a l'abast d'usuaris.
-

3.5.3 Costos

Punt
juvenil

d'Informació

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

28.858,90
€

8.048,30 €

0,00 €

1.979,50 €

0,00 €

38.886,70 €
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4. Atenció ciutadana i tràmits
1.1 Instancies, trucades, visites
Les instàncies rebudes al servei són sobretot relacionades amb les
autoritzacions d’activitats i les sol·licituds de material de les entitats juvenils. Es
fa la gestió i/o derivació de les mateixes segons el protocol establert.
També es reben i gestionen totes les instàncies de peticions d’espais de
L’Escorxador i d’activitats del Departament i d’entitats juvenils. Es gestionen
segons el protocol intern establert.
Durant els períodes de subvencions es reforça l’atenció personalitzada a les
entitats per assessorar-los i ajudar-los en els dubtes que puguin tenir.
Les trucades en horari de matí es canalitzen principalment a través
d’administració, que valoren la necessitat de passar-la a l’equip tècnic en funció
de la demanada. En horari de tarda les trucades es reben directament al
Departament. Es fa atenció telefònica en l’àmbit tècnic.
La gestió de visites concertades es fa directament des del Departament. Es
concerten les visites i reunions amb entitats i particular que faci falta
relacionades amb l’activitat del Departament o els temes que l’afectin.
L’atenció especialitzada es canalitza a través del projecte Punt d’Informació.
(Veure 4.5.2. Participants del Programa del Punt d’Informació Juvenil).
S’han atès el 100% de les instàncies, trucades i visites rebudes.
A continuació detallem el registre d’entrades i sortides anual:
Entrades:
Assumpte

Joventut

ALTRES COMUNICACIONS
AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS/CESSIÓ MATERIAL PER
ACTIVITATS

3
26
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CESSIÓ ALTRES ESPAIS MUNICIPALS

42
15
1
7
50
52
36
232

CONCURSOS, PREMIS I BEQUES
CONTRACTES PRIVATS
GESTIÓ DE LA DESPESA
INSCRIPCIONS I MATRICULES
PRESSUPOST
SUBVENCIONS
TOTAL

S’han contestat el 100% de les instàncies amb un 100% d’efectivitat, és a dir
que s’ha pogut dur a terme tot el sol·licitat.
Sortides:
Assumpte

Joventut

ALTRES COMUNICACIONS
AUTORITZACIÓ ACTES POPULARS/CESSIÓ MATERIAL
PER ACTIVITATS
CESSIONS ESCORXADOR
CONCURSOS, PREMIS I BEQUES
CONVENI PRÀCTIQUES
CONVOCATÒRIA CASALS
SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA

1
11
36
5
1
1
20
75

TOTAL

Trucades:

Trucades rebudes:
Trucades realitzades:
Trucades internes:
Atenció a la ciutadania i visites:

Promig setmanal aproximat
5 /setmanals aprox.
9 / setmana aprox.
18/ setmana aprox.
5 /setmana aprox.

1.2 Expedients i tràmits realitzats

S’han obert un total de 116 expedients administratius:
JOV - JOVENTUT
Tipologia

N. per
tipologogia

Obert

Tancat

ACTIVITATS PRÒPIES

2

0

2

APP ACTIVITATS ENTITATS

8

0

8

36

BASES, CONCURSOS I PREMIS

1

0

1

CESSIÓ CONTINUADA EQUIPAMENTS

1

0

1

27

0

27

CONTRACTES DE SERVEIS

2

1

1

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1

1

0

CONTRACTES PRIVATS

1

0

1

CONVENIS DE PRÀCTIQUES

2

0

2

CONVENIS INTERADMINSTRATIUS

1

0

1

GESTIÓ DE LA DESPESA

41

1

40

PROJECTES PROPIS

10

0

10

RECURSOS HUMANS

9

0

9

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA A ENTITATS

6

2

4

SUBVENCIONS QUE SOL·LICITEM

4

2

2

116

7

109

CESSIÓ D'ESPAIS MUNICIPAL

TOTALS

Els expedients tramitats que s’han tancat, s’ha fet amb el 100% d’efectivitat.
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5. Atenció interna municipal i tràmits
1.3 Sol·licituds i requeriments

Es realitzen tots els tràmits relacionats amb les peticions i reserves dels espais
de L’Escorxador per activitats d’altres Departaments Municipals i/o entitats.
S’han atès els requeriments d’informes puntuals sol·licitats per altres
Departaments en relació a expedients i/o tràmits que afectin l’activitat del
Departament.
Reunions quinzenals, mensuals o bimensuals en funció del programa compatit.

1.4 Expedients i tràmits interdepartamentals
Tots els expedients tramitats pel Departament requereixen els tràmits
preceptius (informes, tasques,...) adreçats als Departaments interns que
correspongui per la seva tramitació, aprovació, etc.
A banda, es realitzen actes de les reunions dels programes compartits amb
altres departaments, i tota la gestió que genera el propi grup de treball de cada
programa, ja que en els activitats transversals cada professional se li assumeix
una tasca concreta en funció del seu àmbit de treball.
Accions
interdepartamentals
Programa TET
Xarxa
Infància
i
adolescència
Cabalbaix
Comissió Cívica
Festes
Autorització
d’activitats

Departaments
implicats
Veure punt 4.3
Veure punt 4.3

Breu explicació

Reunions

Veure punt 4.3
Veure punt 4.3

1 mensual
1 bimensual

Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
OAC, Serveis
Tècnics,
departaments
implicats

Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
Veure punt 4.3
L’entitat entra la instància, ens
reunim amb la regidora i si
l’activitat és viable es deriva al
tècnic corresponent de serveis
tècnics per si creu convenient
realitzar informe, i un cop fet
aquest tràmit es procedeix a
informar
als
departaments
implicats
a
l’activitat
festa

1 trimestral
1 bimensual
1 mensual
En funció de les
demandes
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Tràmits interns amb
motiu econòmic
Actualització de la
informació
al
Facebook,
Instagram, web i
Intranet,
diaris
locals,..

Intervenció,
Tresoreria
i
Joventut
Mitjans
de
comunicació i
Joventut

(exemple:
policia
mobilitat,
brigada material,...) i a l’entitat
implicada.
PD’s, pressupostos, despeses a
justificar, subvencions,...
El Facebook i Instagram de
joventut diàriament publiquem
notícies d’interès juvenil
Al web/comunicació fem difusió
més puntualment en funció de les
activitats organitzades i resolem
consultes

Xarxes socials:
diàriament
Web/comunicació
en funció de les
activitats
(un
mínim
d’una
activitat al mes)
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6. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME
TIPUS
Diputació de Barcelona – Oficina del Pla Jove
Econòmica
Generalitat de Catalunya – Direcció General Econòmica
de Joventut. Contracta Programa Prorrogat
Total Subvencions Rebudes

IMPORT
8.971,63 €
7.200,00 €
16.171,63 €

Ingressos tallers:
- Estiu Jove i Curs de monitor/a 1.580,28 €
TOTAL INGRESSOS: 17.751,91 €
Despeses1
2021
O

P

E

54
54

337
337

20300
20900

54

337

21300

54
54

337
337

22112
22300

54

337

22602

54
54
54
54

337
337
337
337

22606
22609
22699
22701

54
54

337
337

22706
23120

Total CAP II

1No

Descripció
JOVENTUT-J-LLOGUER
MAQUINARIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
JOVENTUT-J-CÀNONS
JOVENTUT-J-REPARAC.
MANTEN,
MAQUIN.,INSTA I UTILLATGE
JOVENTUT-J-SUBMIN.
DE
MAT.
ELECTRÒNIC, ELÈCT.I DE TELEC.
JOVENTUT-J-TRANSPORTS
JOVENTUT-J-PUBLICITAT
I
PROPAGANDA.
JOVENTUT-JREUNIONS,
CONFERÈNCIES I CURSOS.
JOVENTUT-J-ACTIVITATS CULTURALS
JOVENTUT-J-DESPESES DIVERSES
JOVENTUT-J-SEGURETAT
JOVENTUT-J- ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS.
JOVENTUT-J- LOCOMOCIÓ

Crèdits
inicials

Crèdits
totals

Oblig.reconeg.
2021

0,00

569,91

995,83

1.500,00
2.964,00

1.500,00
2.964,00

1.713,47
0,00

500,00

500,00

0,00

2.000,00
10.000,00

2.000,00
12.922,15

296,45
10.927,75

32.000,00

32.000,00

29.640,47

5.215,00
4.748,00
20.000,00
100,00

8.543,00
8.784,00
20.000,00
100,00

3.665,27
211,41
23.565,64
0,00

0,00
100.027,00

569,91
111.743,30

995,83
86.217,34

estan incloses les despeses de personal ni les despeses indirectes
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2021
O

P

E

Descripció

54

337

48100

54

337

48950

JOVENTUT-J-PREMIS, BEQUES I PENSIONS
D'ESTUDIS I INVESTIGAC.
JOVENTUT –J- ALTRES TRANSFERÈNCIES

Total CAP IV

Crèdits
inicials

Crèdits
totals

Oblig. recon.
2021

5.000

5.000

12.696,55

14.000

14860,24

525

19.000

19860,

2021
O

P

E

Descripció

54

337

62500

JOVENTUT –J- MOBILIARI I ESTRIS

Crèdits Crèdits
inicials totals
2.000
2000
2.000
2000

Total CAP VI

Oblig. recon.
2021
1.979,50
1.979,50

Resum de capítols del Departament de Joventut:

TOTAL

Capítol I
65.940,90 €

Capítol II
70.073,64 €

Capítol IV
14.525,00 €

Capítol VI
1.979,50 €

Capítol VII
0,00 €

Total
152.519,04 €
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7. Annexos
7.1 Annex I. Informe Xarxes socials.
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