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1. Presentació
En aquests moments, al municipi d’Olesa s’estan portant a terme diverses
accions destinades als joves, per aquest motiu, el Departament de Joventut
s’ha plantejat d’estructurar-les conjuntament, donar-los més coherència i un
nou impuls, per tal de 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. Durant el 2018 s’ha dut a terme la Diagnosi
del proper PLJOM 2019-2022.
Segons dades del padró continu municipal, de data de 01/01/2019, Olesa de
Montserrat compta amb 24.068 habitants, 6.303 dels quals són joves de 12 a
35 anys, representant el 26,19% respecte el conjunt total de la població, 126
joves més que al 2017, amb la conseqüent crescuda de població juvenil, ja que
del 2016 al 2017, només hi va haver una crescuda poblacional de 31 joves.

Des del Departament de Joventut s’ha intentat recollir la percepció de la
realitat que tenen els 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. Enguany hem
pogut recollir un gran nombre d’opinions de diferents perfils a través de les
sessions participatives de la diagnosi del nou Pla Local de Joventut.
Joventut. Memòria 2018
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Cal destacar, l'actual situació social, formativa i laboral dels joves del municipi,
que preocupa a tots/es els/les professionals que en formem part i que treballem
per al seu acompanyament en la transició a la vida adulta, tant les situacions de
precarietat i vulnerabilitat socioeconòmica a les famílies, element que, unida a
l'augment d'algunes taxes per accedir a la formació superior dificulta l'accés de
molts joves a aquesta formació.
I per altra banda, durant el 2018 podem afirmar que al dur-se a terme la
demanda històrica per part dels i de les joves olesans i olesanes, de disposar
d’un espai municipal i polivalent per realitzar activitats d’oci, com és
l’Escorxador, s’han incrementat les activitats juvenils d’oci i les dinàmiques dels
joves en quant a la participació en aquestes.
Per aquest motiu, s’ha volgut incidir estratègicament en cadascuna de les
necessitats detectades i aportar solucions en forma d’activitats i projectes a
curt, mitjà i llarg termini.
Durant l’any 2018 els programes que s’han dut a terme han estat:
-

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
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.
Aquests ha 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.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya, s’aprova el 31 de gener de 2013,
DOGC núm. 6305, el qual té com a objectius:
-

Determinar els problemes i les necessitats principals que cal resoldre pel
que fa a les persones joves a Catalunya.
Establir les línies estratègiques i els objectius de les actuacions
públiques en matèria de joventut en els àmbits prioritaris d’emancipació i
participació.
Fixar els àmbits materials d’actuació, emmarcats en les línies
d’emancipació i participació, i els límits d’edat de les persones joves per
a cada àmbit.
Establir la metodologia de treball transversal de referència per als poders
públics a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut.
Establir uns criteris d’avaluació sobre l’aplicació del Pla.

Segons l’article 13 de la LLEI 33/2010 de les Polítiques de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, les
actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut són:
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb
l’assessorament, si ho requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut.
b) Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit
territorial.
c) Promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i
d’acord amb llur marc competencial.
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica,
educativa i cultural de llur municipi.
e) Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de
joventut en l’àmbit territorial del municipi.
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de
joventut dins el municipi.
g) Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i
d’altres instruments de col·laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin
amb la Generalitat.
Els ajuntaments poden col·laborar amb l’Administració de 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 llur àmbit territorial i, en
general, de tots els estudis que ajudin a conèixer millor aquest col·lectiu.
Joventut. Memòria 2018

7

Dins aquest marc de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat desenvolupa les següents funcions:
- 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 (l’atenció
personalitzada, arxivar documentació, actualitzar cartellera, suport TIC,
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 La Cova Jove - l'Escorxador

2.2 Seus, adreces i telèfons
Equipament Juvenil L'Escorxador
C/ Mn. Jacint Verdaguer, núm. 30
93.778.00.50 Extensió 3900
pij@olesademontserrat.cat (adreça electrònica del Punt d’Informació Juvenil)
pinyolde@olesademontserrat.cat (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), en l'anterior PLJOM
formava part de l’àmbit de Participació. 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 amb coordinació amb les entitats juvenils, culturals i
esportives del municipi, que han estat clau per poder dur a terme el projecte
plantejat inicialment i així poder actuar amb un objectiu comú, programant
activitats per a joves relacionades amb l’oci i la participació juvenil, donant
resposta així a la mancança d’activitats en el municipi, explicitades en la
diagnosi del nou PLJOM.
Aquesta memòria, per tant, vol reflectir, les actuacions que s’han dut a terme
amb el suport d’altres departaments i entitats municipals, amb la descripció de
cadascuna d’elles s’esmenten les diferents intervencions i activitats al llarg del
projecte, comprovant així, si els objectius plantejats des d’un inici s’han assolit.
El Programa Oci Jove – VIncuLA’t ha estat un projecte molt ben acollit per part
dels joves, ja que ha destacat per organitzar una varietat d’activitats d’oci
adreçades a perfils diversos i, alhora, s’han consolidat espais de participació
juvenil: l’estiu jove, l'equipament juvenil de L’Escorxador i la Taula Jove.
Alhora, valorem de forma positiva el interès mostrat per part dels professionals
de les escoles, instituts, dels propis joves, de les entitats i associacions pel que
fa al projecte nou de l’Escorxador, i creiem que aquest interès ha de servir de
pont cap al desenvolupament de futurs projectes, tot i que som conscients que
s'ha d'acabar de condicionar per treure'n el màxim profit.
El Projecte Oci Jove - VIncuLA’t es presenta a la Generalitat per tal de rebren
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...).
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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. Mitjançant aquestes hem
treballat i assolit els diferents objectius que figuraven en el projecte:

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 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.

Promoure
saludables
joves

els
hàbits
entre
els

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

1 de gener

01:00 h Festa de cap d’any al Nou Pavelló del Sant Bernat organitzada pel
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de 2019

10 de febrer

Departament de Joventut i Festes. 2 DJ amb varietat musical (comercial, house,
“patxanga”...) A les 3.00 h Compte enrere i espectacular caiguda de 2.019
globus!
Edat: + 16 anys
Preu de l'entrada: 12 € / 10 € (anticipada)
Venda d'entrades anticipades a la Casa de Cultura del 20 al 23 de desembre de
17.00 a 20.00 h
+ informació al Facebook INFO JOVE Cal Mané i Ajuntament d'Olesa de
Montserrat, i a la web www.olesademontserrat.cat
És la tercera edició organitzada íntegrament des de l’Ajuntament. Ha estat un
èxit de participació, d’organització i de rebuda per part del públic assistent, per
tant, podem afirmar que és una festa consolidada.
Aquesta activitat, tot i ser en data 1 de gener de 2019, s’organitza i es gestiona
durant l’últim trimestre del 2018
S’organitza conjuntament amb el Departament de Festes, amb el suport de la
Brigada Municipal, la Policia Local i Medi Ambient.
Carnestoltes 2019
Plaça Catalunya
16.30 h Benvinguda del rei Carnestoltes + xocolatada (a benefici del CAU)
17.00 - 18.00 h Animació infantil Pop per Xics
18.00 - 19.00 h Passarel·la de les disfresses per als més petits
19.00 - 20.30 h Rua conjunta petits i grans (Pl. Catalunya- Passeig ProgrésMetge Carreras- Rambla- Francesc Macià- Jacint Verdaguer- Anselm ClavéAlfons Sala- Pl. Catalunya)
20.30 - Concurs de disfresses sobre la passarel·la
21.00 - 03.00 h Tastets al Mercat Municipal
23.00 - 03.00 h Actuació Grup Bocamolls + DJ Prat
Colabora: Mercat Municipal, Olesa Ràdio
Es va continuar els format anterior, unificar les dues rues, l’infantil i la de
d’adults, les crítiques han estat bones i hagut un alt grau de participació.
Recorregut de la rua: Plaça Catalunya, Passeig del Progrés, Cr. Metge
Carreras, Rambla Catalunya, Av. Francesc Macià, Jacint Verdaguer, Anselm
Clavé, Alfons Sala i Plaça Catalunya.
Activitat organitzada pel Departament de Joventut, Festes i Cultura, on hi
participen moltes entitats del municipi, sobretot culturals de les quals hi ha un alt
percentatge de gent jove.
També hi participen diverses parades del Mercat Municipal, on ofereixen tastets
durant tota la nit.
El concurs de disfresses del Carnestoltes Adult està regulat mitjançant unes
bases de participació, el qual ha tingut molt d’èxit.
S’organitza conjuntament amb el Departament de Festes, amb el suport de la
Brigada Municipal, la Policia Local i Medi Ambient.

29 de març

Festa DJ Sant
Festa de música comercial amb el DJ Rafa Martínez adreçada al públic més
jove, de 22.30 a 01.30 h a l'Escorxador

Joventut. Memòria 2018

11

Vermuts Musicals
Actuacions de grups de música i/o cantauors/es d’Olesa de Montserrat en horari
vermut, de 12.00 a 14.00 h, on el que es tracta de promocionar els artistes
olesans.
Aquests concerts s’han realitzat a l’Escorxador per tal de fer arribar nous públics
i organitzar activitats en horaris diferents a l’habitual.
Les entitats juvenils oferien menjar i beguda als assistents.

10 de març
7 d’abril
12 de maig

1er: Mar i Txevi + Laura Franch (entitat Bloc Juvenil)
2on: Jazz Alcon Tiki (entitat Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall)
3er: David Muñoz i Manuel López, jazz flamenc i música cubana (entitat Club de
Rol)
27 d’abril

Mercat Jove i d’Intercanvi
Es basa en intercanviar objectes que estan en bon estat, però que han perdut la
seva utilitat per als seus propietaris respectius. La idea era crear un espai de
cooperativitat entre els joves, fugint del consumisme actual de la nostre societat.

8, 9 i 10 de
juny

Festes de Santa Oliva patrona d’Olesa: Entre moltes altres activitats, s’han
realitzat tres concerts joves coorganitzats:
8 de juny
De 23.00 a 02:30 h: EKKO + Dj Lo Puto Cat, coorganitzat amb l’entitat Col·lectiu
de Joves Santa Oliva, a la placeta de Sta. Oliva.*
9 de juny
A les 22.00 h: Tabalada (inici Pl. Catalunya) + Correfoc (inici Pl. Fèlix Figueras i
Aragay)
De 23.00 a 04.00 h: Ginesta Sound: Sittar Green + Bemba Saoco + DJ,
coorganitzat amb l’entitat Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall, al parc
del porxo de Santa Oliva.*
*Són concerts amb una gran trajectòria que cada any prenen una major
participació, tant pels joves que assisteixen al concert com pels joves de les
entitats encarregats d’organitzar-ho.
10 de juny
De 20.30 a 01.30 h: Concert de Santa Oliva: Kepa Junkera & Sorginak + Dr.
Rumbeta + Biflats coorganitzat amb l’entitat ACF Olesa Sardanista i el
Departament de Cultura, estava previst que es fes al parc del porxo de Santa
Oliva, però per inclemències del temps es va realitzat a la UEC. Aquest concert
també anava a adreçat a públics de totes les edats.

9 de juny

17.00 h: XI Baixada d’Andròmines, inici placeta de Santa Oliva, final pl. de la
Sardana: els participants creen la seva pròpia andròmina per recórrer una part
del barri del Casc Antic. Hi participa gent molt diversa (associats i no associats) i
de diferents edats, però principalment joves. Es realitza un concurs amb les
corresponents bases i els premis són econòmics, de 100,00€ per andròmina
guanyadora, 5 en total, cosa que va fer augmentar la participació tant dels
concursants com del públic assistent. Activitat organitzada dins del marc de les
Festes de Santa Oliva.

11 de juny

19.30 h: XI Marató d’Artistes al parc del Porxo de Santa Oliva. Consisteix en que
joves artistes olesans/es que exhibeixen les seves habilitats i virtuts davant del
públic i el jurat. Es realitza un concurs amb les corresponents bases i els premis
són econòmics. Les modalitats i premis d’aquesta edició van ser els següents:
• Modalitat Dansa: 1er Premi: 300€ / 2on Premi: 150€ / 3er Premi: 75€
• Modalitat Arts escèniques:
o Representació individual: 150€
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o Representació grupal: 300€
o Modalitat Cantautor/duet: 1er Premi: 150€ / 2on Premi: 75€
Enguany l’activitat es va dinamitzar amb un altre membre de la coneguda
companyia De Brodas Bros, cosa que va aportar més nivell a la mostra i més
públic assistent.
Maig, juny

Formació Voluntariat: Reunió amb les entitats que fan barra als concerts per
parlar sobre el consum responsable, prohibida la venda de begudes
alcohòliques a menors, etc.

22, 23 i 25
de juny

Festa Major Jove:
22 de juny:
Barraques al Parc Municipal (activitat autogestionada per 4 entitats juvenils)
De 23.30 a 04.00 h: XVI Festa de la Ràdio: música DJ amb joves
locutors/tècnics de so de la ràdio municipal a la plaça de l’oli. Festa
coorganitzada amb el Departament de Comunicació i Joventut. És una de les
festes amb més assistència de públic jove degut a què l’estil de música és
comercial i no és molt habitual en la resta de festes organitzades durant l’any,
per aquest motiu atrau a un públic més jove d’edat i es va incorporar el servei de
dos educadors de carrer per treballar el consum responsable, i possibles
agressions sexistes, coorganitzat amb el Departament de Salut.
23 de juny:
De 00.00 a 06.00 h: Concert de Revetlla al Parc Municipal. Amb l’actuació del
grups de música Joan Garriga & The Galactic Mariatxis, Auxili i DJ OGT. És
l’activitat més concorreguda de l’espai del parc per Festa Major.
24 de juny:
19.00 h: Gimcana per a joves "Sóc de poble" al Parc Municipal. Consisteix en
diverses proves a superar relacionades amb el món de pagès, i la cultura
tradicional.

29 de juny

Torneig de Tennis Taula
De 17.00 a 20:00 h, realitzar una competició de tennis taula entre els joves
habituals de la cova jove i qualsevol que s’hi vulgui afegir, les inscripcions es fan
el mateix dia, i són gratuïtes.

Del 2 al 27
de juliol

Estiu Jove
El mes de juliol s’han realitzat diverses activitats adreçades a joves d’edats
compreses entre els 12 i els 16 anys, on s’ha potenciat 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.
Es va iniciar al 2014 com a prova pilot i al 2018 segueix consolidant-se amb
joves molt participatius que trien i proposar activitats relacionades amb l’esport,
salut, danses de diversos països, esports varis, temes relacionats amb l’amor i
la sexualitat, i amb el consum responsable d’alcohol, i s’han utilitzat diversos
equipaments municipals i espais públics i diverses entitats s’hi han implicat,
participant en algunes de les activitats proposades pels propis joves, en aquest
projecte hi ha col·laborat Llei de Barris i Serveis Socials amb la contractació
d’una educadora social, i amb la incorporació de dos plans d’ocupació, el
d’integradora social i el de dinamitzadora juvenil.
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20 d’octubre

Festival d’Art Jove
S’ha organitzat i gestionat des del mes d’agost, fent els primers contactes amb
els artistes i realitzant reunions amb joves artistes d’Olesa, concretament el 30
d’agost, el 13 de setembre i el 16 d’octubre, a més de contactes 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 els 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 preparada en participar (d’aquí ha sortit 1 artista).
Inicialment estava previst fer el Festival el dissabte 29 de setembre però per
manca de temps i de previsió finalment s’ha fet el 20 d’octubre.
S’han muntat expositors pels artistes i tanques divisòries que alhora han servit
per mostrar i penjar les seves obres. L’hora de trobada ha estat a les 10 del matí
i l’exposició ha començat a les 12.00 fins les 18.00 h. Les actuacions musicals
s’han centrat de 12.00 a 14.00 h.
A banda, es va publicitar conjuntament altres activitats relacionades amb l’art
previstes per aquell cap de setmana i organitzades per joves.

10 i 11 de
novembre

II X-CORXADOR FEST:
Activitat organitzada amb joves implicats a la Taula Jove / La Cova Jove de
L’Escorxador. Enguany amb diferència a l'any passat, es va organitzar en dos
dies enlloc d'un, per tal de poder encabir més activitats, i més espaiades en el
temps.
Dissabte 10 de novembre:
17.00 h: Grafit en viu amb Doble Art i altres artistes convidats.
17.00 h: Demo i màster class de breakdance amb D-Kann
17.45 h: Jam rap session amb la DJ Ivagínate i Zorrito de l'Associació Llobregat
Block Party i micro lliure
19.45 h: Demo de danses urbanes amb Emma Navarro
20.30 h: Sopar econòmic a càrrec de l’entitat del Bloc Juvenil
De 22.00 a 01.30 h: Concert de hip-hop i reggae: EGDP, Pure Nigga, FMP
Crew, Piezas & Jayder
Diumenge 11 de novembre:
12.00 h: Patinada lliure de scooters
16.00 h: Patinada lliure de skaters
17.00 h: Escalfament competició
17.30 h: Competició de skate, amb els següents premis:
o Categoria majors de 16 anys: 1er premi, 2on premi, 3er premi, millor
truc i millor “oli”
o Categoria menors de 16 anys: 1er premi, 2on premi i 3er premi

Tot l’any

Treball en xarxa: Treballem diferents departaments de l’Ajuntament en la
coordinació de tota la campanya, des del seu disseny i implementació fins a la
seva avaluació: Serveis Socials, la Policia Local, Joventut i el programa
Cabalbaix (Pla Supramunicipal sobre drogues i comportaments de risc).
S'ha intervingut principalment a l'espai públic a través de la presència dels
professionals i amb la col·laboració de les entitats, que ja han fet seva la
campanya i l’utilitzen a totes les barres dels concerts i via xarxes socials.
S’ha implicat als Instituts i Centres de Secundària treballant la problemàtica a
les reunions de Xarxa d’Infància i Adolescència, ja que s’ha detectat a les
festes, principalment on hi actuen dj’s, el consum irresponsable d’alcohol entre
joves d’edats compreses entre els 12 i els 14 anys. Se’ls hi ha fet arribar els
suports per a què ho treballin amb els alumnes amb l’ajuda dels Departaments
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implicats.
En motiu d’això també, s’ha creat també el Grup Operatiu de Treball sobre
Joves i a Alcohol, liderat per la Cap de Servei de Cultura i Lleure per intervenir
sobre el terreny i la realitat concreta del problema, principalment des de la
vessant preventiva, però també durant les activitats i al finalitzar aquestes
(disseny, implementació i avaluació). Intervenen tot els dept. relacionats i que
treballen amb i per als joves.
També es van contractar dos educadors que van intervenir a la Festa de la
Ràdio (explicat anteriorment)
Durant l’any, a les activitats d’oci organitzades tant per les entitats com per
l’Ajunt., s’han visualitzat els roll-ups i cartells de prevenció sobre consums i
desigualtats. A més a més, els dies previs es penjava al Facebook el vídeo
“Passa-t’ho bé i l’endemà enrecorda-te’n” realitzat per joves el 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=qSR_SsDHKoE
Tot l’any

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 - La Cova Jove una
vegada al mes, normalment comencen a les 19.00 h i finalitzen a les 20.30 h.
(depenent del que es té que exposar son de més llarga durada o més curta). Va
dirigit a Adolescents de 3r i 4t d’ESO, alumnes de Batxillerat i d’altres joves que
estan en altres circuit educatius o fora d’aquests, les edats estan compreses
entre 12 anys i fins a 35 anys.
L’equip tècnic està format per la tècnica de joventut i la dinamitzadora juvenil.
És un espai de trobada on els i les joves comparteixen ir els seus coneixements,
experiències i resolen dubtes. Un punt de sensibilització, formació i prevenció, i
on ells i elles mateixos/as participen, s’impliquen i porten la iniciativa,
creadors/es de tallers, activitats, jornades, concursos, etc. És un punt de
referència on els i les joves troben eines i recolzament professional per portar a
terme els seus projectes ja siguin socials, personals, culturals o/i artístics.
Les dates de les assemblees han sigut:
16 de gener, 15 de febrer (aquesta es va aprofitar per fer la sessió participativa
de la diagnosi de la Diputació per al nou pla local de joventut), 22 de març, 26
d’abril (aquesta es va aplaçar al 3 de maig per indisposició del personal tècnic),
al juny no n’hi va haver degut a Santa Oliva i Festa Major, 25 de juliol, 25 de
setembre, 30 d’octubre, 20 de novembre i 27 de desembre.

Altres activitats d’oci organitzades per les entitats juvenils/culturals on el Departament de
Joventut hi ha col·laborat ja sigui a través de l’atorgament d’una subvenció i/o realitzant
assessorament i fent-ne promoció i difusió:
Durant
tot Nits en Viu al Casal: Monòlegs, Got Talent olesà, Pirata Zapata Festival,
l’any 2018
Passatge del Terror, Nit de Rol en viu, Cinema de Terror, II Festival de màgia
jove, Festa Retro, Karaoke, passes de diverses pel·lícules i sèries i
retransmissió d’Eurovision.
Organitzat pel Bloc Juvenil i El Casal
En aquest cas, el Departament de Joventut ha col·laborat només fent-ne difusió
via Xarxes Socials i en la concessió d’una subvenció
Durant
tot 11è TeaJOVEtre (festival de teatre jove):
l’any 2018
Espectacles de teatre organitzats per l’entitat juvenil, en aquest cas, el
Departament de Joventut ha col·laborat només fent-ne difusió
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21 d’abril

11ena Custusigniada
22.00 h. Correfoc (inici pati de la casa de cultura) i a les 00.00h Festa al Parc
Municipal amb DJ Ferry, en aquest cas, el Departament de Joventut ha
col·laborat només fent-ne difusió

16
de
setembre

Olesa Tremola

Desembre

Espectacles de l’Escolania

Activitat de percussió i correfoc que acull diables de tota la comarca i rodalies.
Activitats organitzades per l’entitat cultural Esbart Olesà – Diablots d’Olesa. En
aquest cas, el Departament de Joventut ha col·laborat només fent-ne difusió
Organitzats per l’Escolania i Cor Jove i subvencionada pel Dept. de Joventut.

10 de juny
Sant Oliva

Concert del 10 de juny de Santa Oliva de Mesclat
Organitzat per l’ACF Sardanista i subvencionades pel Departament de Joventut.

Tot l’any

Activitats organitzades pel Club de Rol i subvencionades pel Departament de
Joventut: Jornades de Rol, maratons, “passes” de pel·lícules, etc...

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 per part dels diferents col·lectius.
• Reunions amb aplicació de metodologies participatives mitjançant
convocatòries directes a entitats del municipi 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.
• Gestió compartida d’accions i serveis amb les entitats i associacions
empoderant-les cap al lideratge.
• 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 (esports, centre obert
i barri jove de serveis socials, diversitat i convivència, participació
ciutadana i cultura i festes), i principalment amb el programa Cabalbaix,
pla supramunicipal de drogues i comportaments de risc.
Aquesta visió transversal també s’ha aplicat a les entitats del municipi per tal
de treballar la convivència i estratègies d’intervenció comunitària.
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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.
Totes les activitats d’oci s’adrecen a joves de 12 a 35 anys, però les d’oci
nocturn van adreçades, majoritàriament a majors de 16 anys.
Els beneficiaris també han estat les entitats amb les quals s’han realitzat
activitats conjuntes.
3.1.2

Resultats

Participants
En aquest projecte és complicat comptabilitzar els assistents, ja que es duen a
terme en espais oberts, tot i així, podem comptabilitzar un aproximat
d’assistents i/o participants.

Activitat

Nombre de participants

Festa de cap
d’any Pavelló
del St. Bernat

Directes: 1 treballador de la Brigada, 4 professionals de festes i joventut, 2 dj’s
i 25 participants entitat barra. Indirectes: 1500 entrades venudes

Carnestoltes
2019

Rua:
Directes: 3.000 persones aprox. participants, 1 actors, 8 professionals de
l’Ajuntament.
Indirectes: 1.000 persones espectadores.
Concurs de disfresses:
Directes: 300 persones aprox. (comparses, parelles i individuals) 1 actors, 8
professionals de l’Ajuntament.
Indirectes: 500 persones espectadores
Animació infantil:
Directes: 6 professionals de l’Ajuntament, 6 músics, 3 tècnics de so
Indirectes: 1500 persones aprox. assistents.
Tastets i Concert:
Directes: 6 professionals de l’Ajuntament (brigada, festes i joventut), 7 músics,
30 aprox. treballadors/es mercat, 3 tècnics de so.
Indirectes: 850 persones assistents.

Festa DJ Sant

Participants directes: 2 professionals de joventut i 1 dj. Indirectes: 150 joves
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Vermuts
Musicals

10 de març: Mar i Txevi + Laura Franch (entitat Bloc Juvenil)
Participants directes: 2 professionals de joventut, 3 músics i 8 participants
entitat barra. Indirectes: 150 persones de públic
7 d’abril: Jazz Alcon Tiki (entitat Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall)
Participants directes: 2 professionals de joventut, 3 músics i 12 participants
entitat barra. Indirectes: 120 persones de públic
12 de maig: David Muñoz i Manuel López, jazz flamenc i música cubana
(entitat Club de Rol)
Participants directes: 2 professionals de joventut, 2 músics i 5 participants
entitat barra. Indirectes: 100 persones de públic

Mercat Jove i
d’intercanvi

Es va anul·lar per manca de participants

Concerts
Festes
de
Santa Oliva

Concert jove amb el Col·lectiu de Joves Santa Oliva:
Participants directes: 10 membres de l’entitat, 4 músics i 1 dj, 1 professional de
joventut i 2 de brigada, 2 tècnics de so Indirectes: 150 persones públic
assistent aprox.
Concert jove Ginesta Sound amb l’entitat Agrupament Escolta Sant Bernat de
Claravall:
Participants directes: 18 músics, 3 dj’s, 15 membres entitat barra, 4
professionals de joventut i brigada, i 2 tècnics de so
Indirectes: 550 assistents de públic aprox.
Concert de Santa Oliva:
Participants directes: 24 músics, 10 membres entitat barra, 6 professionals de
joventut i brigada, i 2 tècnics de so
Indirectes: 400 assistents de públic aprox.

XI
Baixada
d’Andròmines

Participants directes: 45 inscrits, 2 professionals de joventut, 2 agents cívics, 3
protecció civil, 2 policies, 3 persones de jurat, 6 de brigada, 250 persones
públic assistent aprox.

XI
Marató
d’Artistes

Participants directes: 17 inscrits, 3 persones de jurat, 1 speaker/exhibició, 1
professional de joventut, 4 brigada, 1 tècnic de so i 400 persones aprox. de
públic assistent

Formació
Voluntariat

5 entitats (10 persones, 2 de cada una), 1 professional de joventut i 1 de
Cabalbaix

Festa
Jove

22 de juny:

Major

XVI Festa de la Ràdio:
Participants directes: 2 dj’s, 15 membres entitat encarregada de la barra i 2
professionals del Departament de Joventut, 2 Brigada, 2 tècnics de so, 2
educadors de carrer
Participants indirectes: 1500 joves assistents aprox.
23 de juny:
Concert de Revetlla Jove:
Participants directes: 18 músics, 1 dj, 15 persones entitat encarregada de la
barra, 3 tècnics de so i 4 professionals del Departament de Joventut i Brigada
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Participants indirectes: 1200 joves assistents aprox.
24 de juny:
Gimcana per a joves:
Participants directes: 4 equips de 6 persones, 24 joves
Torneig
de
Tennis Taula

Directes: 2 dinamitzadores juvenils i 20 joves apuntats

Estiu Jove

Participants directes: 20, 1 educadora social, 1 dinamitzadora juvenil i 1
integradora social, i dues entitats col·laboradores.

Festival
Jove

d’Art

Indirectes: 10 joves de públic

Participants directes: 12 joves artistes que van exposar la seva obra, 7
ballarins/es i 8 músics/cantants, 6 joves de l'entitat que portava la barra i 2
professionals de joventut.
Participants indirectes: 100 persones assistents de públic

II XCORXADOR
FEST

Dissabte 10 de novembre:
Grafit en viu:
Participants directes: 8 joves i 2 professionals de joventut
Participants indirectes: 15 joves espectadors
Demo i màster class de breakdance:
Participants directes: 6 joves i 2 professionals de joventut
Participants indirectes: 30 joves espectadors
Jam rap session i micro lliure:
Participants directes: 10 joves i 2 professionals de joventut
Participants indirectes: 50 joves espectadors
Demo de danses urbanes:
Participants directes: 6 joves i 2 professionals de joventut
Participants indirectes: 15 joves espectadors
Concert de hip-hop i reggae: EGDP, Pure Nigga, FMP Crew, Piezas & Jayder
Participants directes: 16 músics i dj’s i 2 professionals de joventut
Participants indirectes: 150 joves espectadors
Diumenge 11 de novembre:
Patinada lliure de scooters:
Participants directes: 15 joves i 2 professionals de joventut
Participants indirectes: 20 joves espectadors
Patinada lliure de skaters:
Participants directes: 40 joves i 2 professionals de joventut
Participants indirectes: 100 espectadors
Competició de skate:
Participants directes: 31 joves, 3 joves de jurat, 2 dj’s i 2 professionals de
joventut
Participants indirectes: 100 joves espectadors

Treball
xarxa

en

Directes: Entre 6 i 12 professionals de l’Ajuntament, en funció dels projectes a
treballar, 10 professorat/psicopedagogs dels Instituts i Centres de Secundària
Centres d’Ensenyament, Departament d’Ensenyament, Joventut, Serveis
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Socials, Promoció Econòmica, Cabalbaix, Policia, Mediació i Coordinació
Sociocultural
Taula Jove

108 joves (9 assembles x una mitja de 12 participants per assemblea)

Difusió

2.823 seguidors/es de Facebook (81 més que el 2017)
693 seguidors/es d’Instagram (331 més que l’any passat)

Destacar també que moltes d’actes activitats intervenen la Policia Local, la
Brigada, i Medi Ambient, i si l’activitat programada ho requereix, l’enginyer
municipal, ja que cada activitat compta amb una programació prèvia, i aquesta
forma part d’un circuit intern establert (producció i autorització d’activitats) on
aquests departaments estan implicats.
Apuntar que les activitats realitzades a l’espai públic (places i parcs) és difícil de
quantificar, per tant s’ha aportat dades aproximades.

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.
Tot i així s’ha valorat als agents implicats (professionals, entitats, 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 el Facebook i Instagram INFO JOVE Olesa M.
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. assistència mitjana:

490 (Mitja entre els 18.636
participants directes i indirectes i
les 38 activitats d’oci descrites
organitzades pel Departament de
Joventut)
5

Mitjana del grau de satisfacció general expressat pels
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 (06 punts)

4
5
5

Per tant, podem afirmar que els beneficiaris del programa han estat les
persones joves i les entitats usuaris dels espais on s'han desenvolupat les
intervencions i, que les activitats desenvolupades han estat ben rebudes per
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part de la població jove i les entitats implicades. 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
ens espais tancats adequats. S’ha facilitat el contacte els joves músics amb
entitats olesanes que organitzen concerts i/o activitats musicals, com és el cas
del Festival de Santa Oliva Ginesta Sound, entre d’altres.
I s’han generat noves activitats juvenils a L’Escorxador, organitzades
conjuntament amb els joves.
Com a resultats més generals destaquem:
• La creació i obertura de l’Escorxador i el bon funcionament d’aquest
• Consolidació del programa d’activitats d’oci i bona coordinació amb les
entitats i alt compromís d’aquestes
• Bona acollida de les publicacions al Facebook i Instagram de Joventut i
de la Cova Jove i resposta immediata a les consultes dels joves
• Alta valoració de les activitats per part dels/les joves, músics, públic jove
participant i entitats juvenils
• Creixement quantitatiu de la intervenció amb joves a través dels nous
espais i de la nova programació musical i cultural
• Noves coordinacions amb entitats que han afavorit el desenvolupament i,
de diferents intervencions per als joves d’ Olesa, elevant el seu grau de
qualitat
• Gran incidència de la Campanya de consum responsable en tots els
àmbits d’aplicació
• Màxima implicació dels joves a la Taula Jove

3.1.3

Costos

Oci Jove
Capítol I

Oci jove

32.033,56 €

Capítol II
49.844,12 €

Capítol IV
2.875,00 €

Capítol VI

Capítol VII

13.863,03 €

0,00 €

Total
100.315,71 €

o .
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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.
Per a l’objecte d’estudi d’aquest programa hem tingut en compte les edats en
què el jove en el context actual és considerat jove i en procés de formació, és a
dir el jove cada vegada ho és més amb menys edat i deixa de ser-ho amb més
edat, de la preadolescència dels 10 anys fins els 39 anys d’edat adulta.
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, creiem que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 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
Joventut. Memòria 2018
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tendències en oci, tot adequant els espais per atendre les necessitats dels
joves.
Aquest projecte és el que presentem a la Diputació per tal de rebre suport
econòmic.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure activitats d’oci i de lleure
tot fomentant la participació juvenil.

• 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

Fomentar la millora en
l’aprenentatge acadèmic i no formal
(idiomes, TIC, nous filons
d’ocupació,...)

• Aconseguir que el jove obtingui el nivell adequat en
cada cas.

Promoure iniciatives d'autoocupació
en àmbits propis dels joves

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

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat
Tallers de
Primavera

Teatre: “Pugem a l’escenari”: Del 14 de març al 9 de maig. Els dimecres de 18.30
a 20.00 h. L’objectiu principal, a part d’aprendre tècniques d’expressió, serà fer
una obra teatral a L’Escorxador. 10,84 €.
Edició de vídeos: 12, 19 i 26 de març i 2 d’abril. Els dilluns de 18.00 a 20.00 h. Per
ampliar els coneixements perquè puguis fer videoclips professionals. 5 €
Producció i enregistrament musical. Del 20 de març al 29 de maig. Els dimarts de
18.30 a 20.00 h. Per tenir tots els coneixements per autogestionar-te musicalment.
16,21 €
Circ:Del 14 de març al 9 de maig. Els dimecres de 18.30 a 20.00 h. L’objectiu
principal serà crear els teus propis malabars i poder fer diferents moviments amb
ells. Si la gent s'anima la idea és continuar fent altres disciplines del circ: teles,
slackline, etc...
Curs d’anglès: B1 del 14 de març al 20 de juny. Els dimecres de 19.30 a 21.00 h.
16,21 €. Lloc: FEM Arts i Oficis
Cuina fàcil i saludable: 14, 21 i 28 d’abril. Els dissabtes de 12.00 a 13.30 h. 5 €.
Aprèn a cuinar de manera saludable i fàcil (cuina sense gluten i sense lactosa).
Lloc: FEM Arts i Oficis
Laboratori d’art: Del 15 de març al 24 de maig. Els dijous de 18.30 a 20.00 h.
Gratuït. Aprendràs a customitzar la roba vella, a fer scrapbooking i treballaràs amb
material reciclat.
Inscripcions: del 5 al 12 de març a l'Escorxador o online: http://bit.ly/2FGiDDu
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22 de maig

24 de juliol
Agost 2018

Màster class de teatre
Adreçada a diverses edats, de 12 a 17 anys de 19.00 a 20.30 h, i de 18 a 35 anys
de 20.30 a 22.00 h.
Màster class de hip hop de 19.00 a 20.30 h.
Els dimarts i els dijous del mes d'agost de 19.00 a 21.00 h. s'han realitzat diferents
activitats en format d'un dia per tal de mantenir obert i actiu l'Escorxador a l'estiu:
Dia 2: torneig de tennis taula, dia 7: còmic exprés, dia 9: tarda d'esports, dia 21:
speaking d'anglès, dia 23: torneig de futbolí, dia 28: xerrada d'ensinistrament de
gossos i dia 30: reunió d'artistes joves.

Octubre
2018

Aprèn a fer tattoos d’henna. Setmana del 15 al 19 a les 17.30 h.
Taller de trenes (africanes, de boxejadora,...). Dimarts dia 16 a les 17.30 h.
Taller de caracterització. 17, 24 i 31 d’octubre de 18.00 a 21.00 h.
Torneig de tennis taula. Dijous dia 18 a les 18.00 h.

Del 10 de
novembre
al 29 de
desembre

30 de
novembre

3 de
desembre

Torneig de futbolí. Dijous dia 25 a les 18.00 h.
Curs de monitor/a de lleure: formar al jove per intervenir de manera educativa en
activitats de lleure 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.
Lloc: Cal Rapissa
Horari: Dissabtes matí i tarda i diumenges matins.
Preu: 50,65€
Taller “Viatge al centre del plaer”
A càrrec de Maria Cabral i Kim Jordan. Combina l’educació sexual i la dansa,
mitjançant el twerk o booty dance destinat a dones joves que vulguin saber més
sobre la sexualitat femenina i el coneixement del propi cos.
Aquest activitat es va organitzar conjuntament amb el Departament d’Igualtat
Campanya del Sida
Dia mundial contra el Sida (1 de desembre), al caure en dissabte es va duur a
terme el dilluns següent. Exposició organitzada a L’Escorxador amb personatges
del món del cinema, dansa i literatura afectats per la malaltia, alhora es va
realitzar un concurs amb preguntes sobre la malaltia.

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.
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3.2.2

Resultats

Participants
Activitat

Nombre de participants

Teatre: “Pugem a l’escenari”
Edició de vídeos
Producció i enregistrament musical
Circ
Curs d’anglès

Còmic exprés

Suspès per manca de participants
Suspès per manca de participants
Suspès per manca de participants
Suspès per manca de participants
Suspès,es van apuntar joves però no els
suficients per omplir un grup
10 joves
Suspès per manca de participants
8 joves
15 joves
20 joves participants i 1 representant de
l'entitat tennis taula
Suspès per manca de participants

Tarda d'esports
Speaking d'anglès

10 joves
Suspès per manca de participants

Torneig de futbolí

20 joves

Cuina fàcil i saludable
Laboratori d’art
Màster class de teatre
Màster class de hip hop
Torneig de tennis taula

Xerrada d'ensinistrament de gossos 25 assistents
Reunió d'artistes joves

10 joves

Aprèn a fer tattoos d’henna

20 joves

Taller de trenes
Taller de caracterització
Torneig de tennis taula
Torneig de futbolí
Curs de monitor/a de lleure
Taller “Viatge al centre del plaer”
Campanya del Sida

6 joves
10 joves
14 joves
20 joves
25 joves
10 joves
25 joves
248 joves

TOTAL

La mitja de participants en els tallers ha estat de 15 joves (divisió entre la suma
totals dels participants i el total de tallers/cursos duts a terme), algun d’ells
s’han hagut de suspendre per manca d’assistents.
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)
- Joventut (tècnica especialista de joventut)
- Cap de Servei de Cultura i Lleure
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Altres departaments implicats en accions puntuals:
Ensenyament
Diversitat i Ciutadania
Participació Ciutadana
Departament de Comunicació
Externs a l’Ajuntament:
Instituts i escoles de secundària
Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N inscripcions:
N. assistència mitjana:
Mitjana del grau de satisfacció general expressat pels 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)

248
8
5
5
5
5

L’enquesta de satisfacció i millora s’ha desplegat en tots els tallers
Les aportacions dels participants i les observacions realitzades han estat força
positives per part dels i de les joves, els i les talleristes i els organitzadors i les
organitzadores, ja que s’ha destacat per una gran varietat d’activitats. També
s’ha volgut donar més importància al nou l’equipament juvenil de l’Escorxador,
per tal de consolidar-lo com a espai referent per als joves olesans, per aquest
motiu s’han organitzat més activitats d’un dia, tipus màster class.
Com a resultats més generals es destaquen:
-

-

Consolidació del programa d’activitats
Alta valoració de les activitats per part dels i de les joves i talleristes
Bona acollida del Facebook i Instagram de Joventut
S’han promogut noves propostes que han generat grups d’afinitat entre
els joves al nou espai jove de l’Escorxador, ja que té moltes més
possibilitats que Cal Mané.
I com a resultat negatiu, les activitats de l’agost no van tenir molt bona
acollida i el fet d’haver de suspendre 8 tallers dels programats durant tot
l’any 2018
3.2.3

Costos

Càpsules formatives
(cursos i tallers)

Capítol I
25.828,14 €

Capítol II
7.833,48 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
13.863,03 €

Capítol VII
0,00 €

Total
47.524,65 €
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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 els 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.
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
Del 16 de
mar al 2
d’abril
Tot l’any

Tot l’any

Tot l’any

Tot l’any

Exposició després de l’ESO què? (amb i sense la ESO) a la Casa de Cultura,
activitat coorganitzada amb el Programa Municipal de Transició Escola Treball de
Promoció Econòmica, on s’expliquen diversos itineraris formatius.
Campanya de consum responsable: actuació transversal, que ha estat present en
totes les activitats d’oci nocturn. Hi treballem diversos departaments (Serveis
Socials, la Policia Local, Joventut i el programa Cabalbaix), s'ha intervingut
principalment a l'espai públic i als centres de secundària a través de les xerrades
preventives que realitza Cabalbaix.
Aquesta campanya és per prevenir el consum de risc de begudes alcohòliques i
altres drogues entre els joves. Es treballa des de diverses vessants, fent
campanya a les xarxes socials, fent xerrades a les escoles de secundària i
instituts, amb figures d’educadors de carrer a la festa de la ràdio, amb material
preventiu físic a les festes, amb reunions amb entitats que porten la barra, etc...
Comissió d’Adolescents/joves dins del projecte de la Xarxa d’Infància i
Adolescència, promoguda des de Serveis Socials. 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.
Grup de formació: dins de la comissió de joves s’ha creat un subgrup específic de
formació (la tècnica del TET, l’educadora de serveis socials, un coordinador
pedagògic de l’Institut Creu de Saba i la tècnica de joventut)
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...)
Festes: el Departament de Joventut treballa conjuntament amb els departaments
de Cultura i Festes en l’organització de la gran majoria de festes del municipi.
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Destinataris
Tots el programes compartits van dirigits a joves i als professional que hi
treballem
3.3.2

Resultats

Participants
Nom activitat

Nombre de participants

Exposició després de l’ESO què?
Campanya CAL?

200 assistents aprox.
9.966 (suma dels assistents a les activitats d’oci
nocturn en un espai públic, la campanya de nits
de qualitat i els usuaris de Facebook i Instagram)
Una mitja de 10 professionals (en funció dels
temes a tractar)
5 professionals
4 professionals
10.185

Comissió d’Adolescents/Joves
Comissió Cívica
Festes
TOTAL

Avaluació
Indicadors

Resultats
Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció general expressat pels 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)

3.3.3

4
5
6
5

Costos
Capítol I

Accions compartides

1.505,59 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.505,59 €

.
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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
2018, Annex X Subvencions 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 €
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
Calendari

Activitat

Febrer
2018

Preparació de les bases específiques conjuntament a altres departaments
per a la seva aprovació
Valoració dels projectes presentats, requeriments, convocatòria de la
mesa i aprovació de les subvencions atorgades i del pagament del 75%
de la subvenció concedida

-Març

Maig-Juliol 2018

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

Agrupament
Escolta (CAU)

Campaments
i Travesses
Nits en viu

Bloc Juvenil
Escolania i Cor
Jove
CROM

ACF Olesa
Sardanista

Associació La
Passió

Puntuació
puntuació
obtinguda
48

Projecte
Musical
Anual
Projecte
Anual
Promoció de
la sardana i
la música per
a cobla als
joves
Representaci
ó de
l’espectacle
La Fàbrica

Cost del
projecte

44

Import
sol·licitat

Màxim
subvencion
able

Import
atorgat

5.950,00 €

2.975,00 €

2.975,00 €

2.975,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

750,00 €

750,00 €

750,00 €

2.700,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

1.350,00 €

9.650,00 €

4.000,00 €

4.825,00 €

4.000,00 €

3.800,00 €

1.300,00 €

1.900,00 €

1.300,00 €

44

30
46

50

TOTAL

12.375,00 €

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

% d’entitats de l’àmbit que es presenten
Nombre d’entitats sol·licitant que no reben subvenció
% d’entitats que compleixen tots els requisits des de
l’inici al final
Import concedit no justificat

100%
1
100%
(pendent
de
justificacions)
0€ pendent de justificar

revisar

Valoració dels projectes: Tots els projectes s’han desenvolupat correctament i
s’han justificat d’acord a les bases específiques.
3.4.2

Costos
Capítol I

Subvencions a entitats

9.927,82 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
12.375,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII

Total

0,00 €

22.202,82 €
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Punt d’Informació Juvenil
3.4.3

Descripció

És un servei públic i gratuït, en horari de tarda, que ofereix a tots els 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 del jove no es pugui atendre des del PIJ es deriva al
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, allotjaments, activitats esportives i
de lleure, cursos de formació de tot tipus, guies d’informació (treballar a
l’estranger, participació juvenil, turisme jove, joves i associacionisme,
recursos musicals, etc.) i revistes i llibres de temàtiques juvenils.
Tauler d’anuncis: anunciar activitats de les associacions, anuncis de
joves per buscar pis compartit, feina, etc.

Una de les activitats que any en any va agafant més força és la presència del
Departament de Joventut a les Xarxes Socials, concretament a través del
Facebook INFO JOVE Olesa M. (antigament anomenat INFO JOVE Cal Mané),
que ja compta amb 2.823 seguidors/es de la pàgina. I l’Instagram Info Jove
Olesa M. creat a finals del 2017, amb 693 seguidors. Aquest xarxa social de
moda i és més utilitzada per a joves de menys edat.
L’atenció directa al jove poc a poc ha anat deixant pas a les consultes,
propostes, ... virtuals. La gestió de les xarxes socials comporta força temps de
dedicació.
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Dotar d’eines i recursos al joves per
tal de facilitar el seu procés cap a la
vida adulta

Impulsar la dinamització com a eina
imprescindible per a la participació

Objectius Específics
• 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
• Promoure les activitats adreçades als joves del
municipi
• Dinamitzar la població juvenil del municipi
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Tot l’any 2018

Tot l’any 2018

Època
tallers

de

Informació i Assessorament al 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 dossiers
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

Destinataris
Joves de 12 a 35 anys i/o familiars del jove i entitats/associacions
3.4.4

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

Mínim 3 setmanals
Mínim 4 setmanals
Una mitja de 4 setmanals

Inscripcions cursos i tallers

Mínim 2 setmanals
Mínim 4 setmanals
Sala gran Escorxador: cada dia s’utilitza per a
joves, mínim 15 diaris, i un cop al mes aprox.
és utilitzada per alguna entitat.
248
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Avaluació
Indicadors

Resultats
Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció general expressat pels 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)

3.4.5

5
5
5
5

Costos
Capítol I

Punt d'Informació Juvenil

9.927,82 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
13.863,03 €

Capítol VII
0,00 €

Total
23.790,85 €

Degut a l’obertura de l’Escorxador, s’han generat despesa en el capítol VI
(compra de mobiliari, etc...)
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 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:
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Entrades:
N.
Depar Ins
tame tàn
nt
cie
s

Tipologia

Activitats
Cessió de sales
municipals
Material per
activitats
Pressupost
Subvencions a
entitats
Premis
Queixa ciutadana
Subvencions a
altres institucions

Joven
115
tut

TOTALS

Re
dir
Accept ecc Entit
ades ion
at
ad
es
15
13
13

11

13
32

13

20
16
3

20
1

Ciutadà

Ajunta
ments
Empre e
ses
Institu
cions

Centres
Escolars

2

15

2

13
13
32

32

20
16
3

15
3

3
115

58

TOTALs
Acceptades
/
redirecciona
des

22

32

3

3

3

115

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:
No
mb
Departa
re
ment
tot
al

Joventut

74

Tipologia

Entitat Ciutadà

Empresa

Ajunta
ments i
Instituci
ons
Centres
Escolars

TOTALS
13

Activitats
Cessió de sales
municipals
Material per activitats
Subvencions a
entitats
Subvencions a altres
institucions
Concursos, beques,
premis
Queixa ciutadana

11

1

11
9

2

13

3
3

16
3

TOTALS

65

9

74

13
9
20

20
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Trucades:

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

Promig setmanal aproximat
4 /setmanals aprox.
9 / setmana aprox.
12/ setmana aprox.
4 /setmana aprox.

4.2 Expedients i tràmits realitzats
S’han obert un total de 67 expedients administratius:
Departament

Joventut

N.Expedi
ents

67

Tipologies

N. per
tipologogia

Obert

Tancat

SUBVENCIONS

7

7

CONCESSIÓ DE PREMIS

4

1

QUEIXES SUGGERIMENTS

3

3

SUBVENCIONS A ALTRES INSTITUCIONS

1

1

AUTORITZACIÓ ACTIVITATS VIA PÚBLICA

8

8

CESSIÓ MATERIAL MUINICIPALS

7

7

CESSIÓ ESPAIS MUNICIPALS

18

18

ACTIVITATS JOVENTUT

5

5

RECURSOS HUMANS

5

5

PROCEDIMENTS JOVENTUT

9

TOTALS

67

Altres observacions

3

9

8

59

Els expedients tramitats que s’han tancat, s’ha fet amb el 100% d’efectivitat.
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5. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

IMPORT

Diputació de Barcelona – Oficina del Pla Jove
Generalitat de Catalunya – Direcció General de
Joventut

Econòmica
Econòmica

5.865,18 €
7.200,00 €
13.065,18 €

Total Subvencions Rebudes

Pel que fa a l’Estiu Jove i els tallers i cursos realitzats, s’han generat
obligacions per import de: 2.534,25 €
TOTAL INGRESSOS: 15.599,43 €

Despeses1
2018
O

P

E

54

337

22602

337

22606

54

337

22609

54

337

22699

54

337

22701

54

337

22706

54

54

337

23120

54

337

21300

Descripció

JOVENTUT-J-PUBLICITAT
I
PROPAGANDA.
JOVENTUT-JREUNIONS,
CONFERÈNCIES I CURSOS.
JOVENTUT-J-ACTIVITATS
CULTURALS
JOVENTUT-J-DESPESES
DIVERSES
JOVENTUT-J-SEGURETAT
JOVENTUT-J-TREBALLS
REALITZATS
PER
ALTRES
EMPRESES
/
ESTUDIS
I
TREBALLS TÈCNICS
JOVENTUT-J- LOCOMOCIÓ
JOVENTUT-J-REPARAC.
MANTEN, MAQUIN., INSTA I
UTILLATGE

Crèdits inicials

Crèdits totals

Obligacions
reconegudes
2018

2.000,00

2.000,00

401,72

12.000,00

12.000,00

7.494,44

39.500,00

39.500,00

31.258,41

6.000,00

7.667,16

6.562,61

2.500,00

2.500,00

1.727,59

18.000,00

23.507,93

10.197,88

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

2.127,47

1

No estan incloses les despeses de personal ni les despeses indirectes
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54

337

20900

JOVENTUT-J-CÀNONS

Total CAP II

O

P

E

Descripció

54

337

48950

54

337

48100

P

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

E

54Q18

337

62300

54Q18

337

62500

54Q18

337

62600

54Q18

337

64100

991,22

81.020,00

88.195,09

60.761,34

2018
Crèdits totals

Obligacions
reconegudes 2018

14.000,00

14.000,00

12.375,00

3.000,00

3.000,00

2.875,00

17.000,00€

17.000,00€

15.250,00€

Descripció

2018
Crèdits totals

Crèdits
inicials

JOVENTUT-JMAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS
I
UTILLATGE
JOVENTUT-JMOBILIARI I ESTRIS
JOVENTUT-J-EQUIPS
PER A PROCESSOS
D’INFORMACIÓ
JOVENTUT-JDESPESES
EN
APLICACIONS
INFORMÀTIQUES

Total CAP VI

1.000,00

Crèdits
inicials

Total CAP IV

O

1.000,00

Obligacions
reconegudes 2018

0,00

0,00

17.998,99

0,00

37.522,02

18.683,39

5.000,00

5.000,00

4.906,55

0,00

1.500,00

0,00

5.000,00€

44.022,02€

41.588,93 €

Resum de capítols del Departament de Joventut:
Capítol I
TOTAL

79.222,93 €

Capítol II
57.677,66 €

Capítol IV
15.250,00 €

Capítol VI
41.589,09 €

Capítol VII
0,00 €

Total
193.739,68 €

*El capítol I: Inclou personal cap, técnica, administrativa i dos plans d’ocupació
** L’import total de les obligacions reconegudes i l’import total de tots els
projectes del capítol II, no són coincidents atès que l’import finalment pagat
d’algunes despeses es sensiblement més baix a l’inicialment previst en el
reconeixement de les obligacions. I perquè una reparació no s’ha inclòs
dins de cap projecte.
Cal tenir en compte que el 25% de les subvencions atorgades, es pagarà
una vegada revisada la justificació i per tant, en la majoria de casos) ja en
l’any 2019, tot i esperant la incorporació dels romanents.
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6. Annexos
6.1 ANNEX I. Fotos
Taula Jove

XI Marató d’Artistes

Festival d’Art Jove

Màster class de hip hop
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