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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 TAVÈRNOLES 

Tavèrnoles és un municipi situat a la part oriental de la comarca d’Osona, a la separació natural 

entre la Plana i les Guilleries1 . Limita al nord amb el municipi de les Masies de Roda, a l’oest 

amb el de Gurb, a l’est amb el de Vilanova de Sau, i al sud amb els de Sant Sadurní d’Osormort 

i Folgueroles. 

La superfície del municipi és de 18,8 km2 , i té una població de 317 habitants, , segons les 

dades del padró municipal de 20162. La seva densitat de població se situa en 16,9 habitants per 

km2, principalment degut al caràcter rural del municipi i es situa  molt per sota de la mitjana 

comarcal (125 hab./km2). 

 

                                                           
1 Tal i com es descriu al” Mapa de patricmoni cultural de Tavèrnoles”, elaborat per la Diputació de Barcelona. 

Octubre 2014 

2 Segons dades del padró municipal corresponents al 6/10/2016, facilitades per l’Ajuntament de Tavèrnoles. 
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És un municipi força disseminat i comprèn el poble de Tavèrnoles, com a cap administratiu; el 

barri del Roquet, al nord; la urbanització de Fussimanya, al nord-est; i l’antiga demarcació de 

Savassona, situada a l’est. 

1.2 EL PREVI 

La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Tavèrnoles fa anys que treballa per el col·lectiu 

jove.  

El punt de partida d’aquest nou pla compta amb diferents aspectes que s’han tingut presents 

abans d’iniciar-lo, com també durant la fase de diagnosi i de disseny. 

Aquests aspectes són: 

- L’experiència acumulada al llarg dels anys de treball de la regidoria 

- L’Avaluació de l’antic Pla Local de Joventut 

- Anàlisi prèvia de la pròpia regidoria 

- Sospites / percepcions de la tècnica de Joventut compartida 

- La situació juvenil  i global del municipi abans d’iniciar la diagnosi 

- El marc teòric i normatiu que estableix les bases de les polítiques de Joventut a 

Catalunya (PNJCat 2010-2020), PIECJ 2016 Osona 

És a partir de la informació recollida i la posterior reflexió d’aquests aspectes, que es plantegen 

les grans prioritats del Pla Local de Joventut de Tavèrnoles (PLJT), i que la diagnosi perfilarà per 

tal d’ajustar el disseny a la situació i necessitats actuals de la població jove del municipi. 

A l’apartat 2.1 i 2.2 de la Diagnosi, s’especifica què s’ha prioritzat, com i perquè. 

1.3 MARC TEÒRIC I NORMATIU 

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A CATALUNYA 

Amb el retorn de la democràcia alguns consistoris municipals prenen la iniciativa de gestionar 

les seves pròpies polítiques de joventut, alhora que la Generalitat de Catalunya recull les 

competències que li són traspassades –mitjançant l’Estatut d’Autonomia- i crea la Direcció 

General de Joventut, organisme que pren l’encàrrec de promoure les polítiques de joventut a 

Catalunya.  
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En el seu inici les polítiques de joventut es centraven en el suport a un associacionisme en 

explosió, un associacionisme que prenia el paper de representant dels i les joves i que 

l’administració acceptava com a interlocutor davant del col·lectiu.  Exemple d’aquest moment 

n’és la creació del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (1979), que esdevindria 

interlocutor de l’associacionisme jove davant la Generalitat de Catalunya. 

Paral·lelament es desenvolupa la Xarxa d’Informació Juvenil, una de les altres apostes de la 

primera etapa de les polítiques de joventut, amb l’objectiu d’acostar la informació al col·lectiu 

jove i descentralitzar determinats serveis del Departament de Joventut. 

A cavall dels anys 80’s i 90’s en una segona etapa de les polítiques de joventut es comencen a 

considerar les veus emergents que reclamen polítiques integrals de joventut, que evidentment 

requereixen d’un major esforç de l’administració pel que fa a la coordinació i treball conjunt 

entre agents implicats. Amb l’objectiu de potenciar aquesta nova línia s’elabora el Pla 

Interdepartamental Catalunya Jove 93-94, que no només representa per primer cop un treball 

coordinat de tot el Govern, sinó que per primera vegada suposa un anàlisi important de la 

realitat juvenil. 

És a finals dels 90’s quan es genera un nou punt d’inflexió en el camp de les polítiques de 

joventut. L’explosió de debats a l’entorn de les polítiques joves i el moment sociopolític 

afavoreixen que es sentin les bases d’un Pla Nacional de Joventut en l’elaboració del qual 

col·laboraran tots els agents implicats en polítiques de joventut del país. 

Aquest procés culmina el novembre del 2000 amb l’aprovació del govern del Pla Nacional de 

Joventut de Catalunya. Esdevé des d’aleshores el document que defineix, impulsa i coordina 

les polítiques de joventut a Catalunya. La Secretaria General de Joventut s’encarrega, entre 

d’altres d’impulsar el PNJC donant suport als Plans Comarcals, al Plan Generau de la Joanessa 

d’Aran i els Plans Locals de Joventut, i d’impulsar-lo en l’àmbit associatiu. 

Amb tot es passa de les polítiques de joventut centrades en el suport a l’associacionisme i l’oci 

juvenil de principis dels 80, a les polítiques integrals de joventut promogudes pel Pla Nacional 

del 2000.  

L’etiqueta de “polítiques integrals” de joventut no era gratuïta. El Pla Nacional es basava en els 

anomenats 10 eixos, agrupats en dues grans línies d’actuació, la d’emancipació i la de 

participació. En la línia d’emancipació s’hi agrupen els eixos d’educació, treball, habitatge, 

salut, cultura i mobilitat. En la línia de participació els eixos d’interlocució, el suport a 
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l’associacionisme i el foment de la cultura de la participació. En desè lloc la interculturalitat, un 

eix transversal a les dues línies d’actuació. 

L’aposta del PNJC representava un precedent històric en les polítiques de joventut de 

Catalunya i esdevenia un exemple per la resta de la comunitat europea. 

Entre moltes d’altres de les iniciatives promogudes pel PNJC esdevenen protagonistes sens 

dubte els Plans de Joventut. Eines de planificació i anàlisi de les polítiques municipals de 

joventut, però també condició ineludible per disposar del suport econòmic de la Generalitat de 

Catalunya. 

Els plans esdevenen el lligam més estret que mai fins el moment havia existit entre Generalitat 

i municipis pel que a polítiques de joventut es refereix, però també esdevé condicionant, 

obligació, referència, eina, excusa, etc. 

L’ACTUALITAT 

Ens trobem en un moment important en la història de les polítiques de joventut de Catalunya. 

Conflueixen una sèrie de fets històrics que marcaran sens dubte el rumb de les polítiques de 

joventut del futur. 

En primer lloc han passat 10 anys de la redacció del primer PNJC, de la primera planificació 

seriosa de les polítiques de joventut de Catalunya, i per tant perd vigència el Pla 2000-2010 i 

entra ja en vigor el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, una nova eina 

revisada i actualitzada que ha de marcar les noves línies estratègiques de les polítiques de 

joventut que es desenvolupen des del govern. En segon lloc el govern de la Generalitat va 

aprovar la Llei de Polítiques de Joventut (any 2010), matèria sobre la qual la Generalitat té la 

titularitat des de 1979, però que fins ara no havia desenvolupat. 

LA LLEI DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

Després d’un llarg i laboriós procés de consulta que s’ha estès al llarg del territori i que ha 

implicat una important diversitat d’agents vinculats directament o indirectament a les 

polítiques de joventut, ha pres forma finalment la Llei de Polítiques de Joventut.  

Tal i com hem explicat la Generalitat tenia atribuïdes les competències de gestió de les 

polítiques de joventut des de l’any 1979, any en que es va signar l’Estatut de Catalunya, però 

no ha estat fins 31 anys després que s’han desenvolupat a través d’una Llei. De fet cal dir que 

és la última competència que faltava desenvolupar. 
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N’ha resultat un document de principis, un marc de referència que caldrà desplegar a través de 

decrets i atribucions pressupostàries. Al llarg de les seves pàgines ordena una llarga sèrie de 

conceptes, eines, estructures, serveis, etc. que representen sens dubte la columna vertebral de 

les polítiques de joventut de Catalunya, aspectes que fins el moment restaven dispersos i 

mancats del marc normatiu necessari.  

Així doncs a dia d’avui les polítiques de joventut de Catalunya disposen del marc necessari pel 

seu correcte desplegament. És cert per altra part que caldrà estar atents als decrets i als 

successius desplegaments que permetran saber de la lletra petita de la Llei. 

EL NOU PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA 2010-2020 

El PNJC 2000-2010, i com el seu propi 

nom indica es feia caduc l’any 2010. 

És per aquest motiu que la Secretaria de Joventut va començar l’any 2009 a desplegar tota una 

sèrie d’accions adreçades a revisar el PNJC 2000-2010 i a preparar el nou PNJC 2010-2020. 

A grans trets el procés ha comptat amb un primer període de revisió i avaluació del primer 

PNJC, i un segon període de diagnosi de la realitat i recull de propostes per tal d’afrontar el 

nou període 2010-2020. També en aquesta ocasió s’ha comptat amb la participació de 

múltiples agents vinculats directament o indirectament amb les polítiques de joventut que han 

fet possible disposar d’un punt de vista ampli i divers. 

El PNJC 2010-2020 estableix  les grans línies estratègiques a desenvolupar per part dels 

organismes competents en polítiques de joventut, i per reflex o model també pels municipis 

com Tavèrnoles que es disposen a dissenyar les seves pròpies polítiques de joventut. 

En tot cas cal esmentar que el PNJC de Catalunya 2010-2020 estableix: 

- Un plantejament discursiu. 

- Concreció del concepte Joventut. 

- Una visió: 

o Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de 

vida i les seves expectatives. 

o Una societat socialment més justa. 

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

en el desenvolupament del seu entorn. 

- Una missió: 
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o Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 

diversitat de formes i models de vida. 

o Apoderar el jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a 

ciutadà en el conjunt de la societat. 

- Uns reptes –que substitueixen els anteriors Eixos del PNJC 2000-2010-: 

o Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

o Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.3 

o Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 

o Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves. 

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

participació en allò col·lectiu de les persones joves. 

o Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè 

l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors. 

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

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes 

d’organització col·lectiva. 

- Uns objectes. Les polítiques de joventut s’orientaran a: 

o Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació. 

o Polítiques orientades a les necessitats de benestar. 

o Polítiques orientades a l’entorn que condiciona les oportunitats i les 

necessitats dels joves. 

- Uns aliats: 

o L’associacionisme. 

o La internacionalització de les joventut catalana. 

o Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

o La llengua Catalana. 

- Uns principis rectors: 

o Participació. 

o Transformació. 

o Integralitat. 

o Qualitat. 

- Desenes d’accions a desenvolupar per cadascun dels 7 reptes del PNJC 2010-2020. 

                                                           
3 Els reptes 1 i 2 (educació i treball) disposen d’absoluta centralitat en el model estratègic, i per tant també indirectament els 

sistemes de transició de la formació al treball. 
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Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tavèrnoles s’ha fet ús de les directrius del 

nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya per al disseny i planificació del Pla Local de Joventut 

2018-2021 i de les seves polítiques de joventut com a marc de referència de les polítiques de 

joventut de Catalunya.  

EL JOVENT CATALÀ 

El col·lectiu jove de Catalunya es caracteritza per una sèrie de trets que fa que el cas català 

s’identifiqui amb l’anomenat model mediterrani4 d’ocupació, caracteritzat per elevades taxes 

d’atur i temporalitat, nivells baixos de qualificació, dèficits de cobertura de les prestacions 

d’ocupació i nivells baixos de sindicació. En definitiva una economia alimentada per joves que 

abandonen prematurament els estudis atrets pel sou i la feina fàcil. Un model difícil de 

sostenir que ha mostrat les seves grans debilitats en un context de crisi com l’actual, en el que 

ha estat el col·lectiu jove, i en especial el poc qualificat, el que més ràpid n’ha patit els seus 

efectes. 

Alhora el retorn al sistema educatiu esdevé dificultós per tots aquells i aquelles que han 

abandonat els estudis de forma prematura.  

El mateix sistema econòmic ha propiciat doncs la polarització del col·lectiu jove segons joves 

amb estudis superiors i joves sense estudis o amb els estudis obligatoris, col·lectius amb 

capacitats dispars a l’hora de respondre a les dificultats del propi sistema.  

Alhora cal tenir en compte l’elevat percentatge de població jove d’origen estranger, que 

representa a dia d’avui una quarta part de la joventut catalana i que es suma sens dubte al 

col·lectiu de joves més castigats per les condicions socioeconòmiques. Joves en general pels 

que no només representa un problema el nivell de qualificació, sinó també el handicap que 

representa ser identificat com a persona immigrada, sumat a la feblesa de la inexistència d’una 

xarxa social i familiar que els pugui dotar del suport necessari en moments de dificultats. 

Però el model mediterrani al que les dades mostren que estem subjectes té moltes altres 

connotacions que s’accentuen també en temps de dificultats. L’important paper de la família, 

característic també del model mediterrani, s’incrementa encara més. De fet la taxa 

d’emancipació torna a caure, i per tant és també, en aquest cas gràcies a la xarxa familiar, que 

                                                           
4 Serracant, Pau; Soler, Roger (2009) La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre la joventut a 

Catalunya. BCN: Secretaria de Joventut. 
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el jove rep el suport necessari davant la impossibilitats d’aquest a emancipar-se de forma 

autònoma.  

Cal prendre atenció en aquest punt, doncs les dades posen en evidència que les trajectòries de 

transició vers la vida adulta es mostren molt heterogènies, i en destaca l’origen social, com a 

condicionant de les oportunitats de que disposen els i les joves. En aquest sentit es fa palès el 

fracàs de les polítiques socials a l’hora d’afavorir la igualtat d’oportunitat en la transició vers la 

vida adulta. La família d’origen és qui encara ha de facilitar la transició a la vida adulta de les 

persones joves, la qual cosa comporta que es produeixin amb intensitat les desigualtats 

socials. 

Les conclusions que aporten les dades no resulten del tot novedoses. Diversos autors i autores 

han escrit ja al llarg del temps sobre el model de les transició dels joves espanyols i catalans 

vers la vida adulta, corroboren en tots sentits les dades recollides.  

Cécile Van de Velde5 identifica les transicions juvenils de l’estat espanyol com a transicions 

caracteritzades pel lligam familiar, per l’espera a casa els pares, textualment l’identifica com a 

model “familiarista”, model prou comú entre els països mediterranis. 

Al seu torn Carles Simó6 i la pròpia Cécile Van de Velde7 posen en evidència que les diferències 

de classe social, o bé el nivell formatiu dels pares, segueixen sent el millor sistema de predicció 

del futur del jove o la jove. Finalment Zigmut Bauman8 i un cop reconegut l’escenari aposta per 

la “bricoidentitat” com a estratègia de supervivència dels joves contemporanis, joves que 

necessiten d’adquirir la suficient capacitat d’adaptació per desenvolupar-se en un medi en 

canvi constant, en el que les oportunitats esdevenen també canviants i fugaces, i on mai les 

decisions preses tenen garanties de seguir una linealitat clara i previsible. 

Un context doncs de canvi i de plasticitat, característiques que Bauman9 considera que 

esdevindran no només característiques del col·lectiu jove, sinó que a diferència d’altres 

generacions poden acompanyar als joves d’avui al llarg de la seva vida, avantsala d’un canvi 

cultural. 

                                                           
5 Van de Velde, Cécile (2009). Joventuts d’Europa: trajectòries comparades. Àmbits de Política i Societat,  núm. 41, p. 43-48. 

6 Simó, Carles (2008) Les transicions a la vida adulta en el context de la globalització. Col·lecció Aportacions, 35. Secretaria de 
Joventut. 

7 Van de Velde, Cécile (2008) Fer-se adult. Sociologia comparada de la joventut a Europa. Col·lecció Aportacions, 34. Secretaria de 
Joventut. 

8 Bauman, Zygmunt (2008) Una nova escena del drama entre vell i Jove. Col·lecció Aportacions, 36. Secretaria de Joventut. 

9 Bauman, Zygmunt (2008; 34) 
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MARC NORMATIU 10  

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tavèrnoles té en compte el Pla Nacional de 

Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus principis rectors com a referents teòrics i 

metodològics. Se n’ha fet ús tant en el procés d’elaboració del Pla, com evidentment en el 

disseny de les polítiques. 

Es presenten a continuació: 

PARTICIPACIÓ 

En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en les polítiques 

públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això significa que han d’incloure 

els i les joves en les diverses fases del desenvolupament de les polítiques i programes, així com 

els diversos agents que hi intervenen. La missió mateixa del PNJCat 2010-2020 proposa 

apoderar les persones joves impulsant el seu paper actiu com a ciutadans i ciutadanes. Per 

això cal elaborar polítiques per enfortir la participació de les persones joves i cal tenir present 

que els i les joves i el moviment juvenil organitzat són un agent fonamental a incloure en el 

disseny, la implementació i l’avaluació de qualsevol política de joventut. 

TRANSFORMACIÓ 

Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que apunta la 

missió del PNJCat: afavorint l’apoderament de les persones joves i els processos de mobilitat 

social. Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que doni a les polítiques de joventut una 

voluntat de transformar tant les condicions de vida dels i de les joves com el model de societat 

en general. Perquè les polítiques de joventut siguin realment transformadores cal que tinguin 

impacte sobre la societat. 

INTEGRALITAT 

El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar sobre 

totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves i això es veu reflectit en la 

diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol incidir el Pla. Alhora, l’actuació sobre 

aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o necessitats també ha de ser integral, ja 

que solen ser multicausals i estar interrelacionades (educació i treball, participació i educació, 

                                                           
10 Extret de: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Document de Bases. Generalitat de 

Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut.  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TAVÈRNOLES 2018-2021 

 

12 

 

etc.). Cal entendre que l’individu és un i que, per bé que les lògiques administratives demanin 

divisions sectorials, cal actuar tenint en compte la globalitat. 

QUALITAT 

Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a les 

necessitats i projectes de la gent jove. Per això és indispensable que es facin sobre el 

coneixement constant de la realitat juvenil i del seu entorn social. Aquest coneixement ha 

d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les polítiques a les 

transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a través de diagnòstics que han 

de servir per orientar la planificació de les polítiques de joventut. 

- Cal que les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la proximitat 

per ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu.  

- La concreció metodològica i la planificació de les polítiques de joventut que representa 

el PNJCat no pot anar en detriment de la innovació i la creativitat d’aquestes.  

- L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de les 

polítiques i els processos que hi han estat implicats.   

1.4 METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

El PLJT s’estructura en diferents apartats seguint una seqüència lògica de planificació, que 

permet respondre millor a les necessitats de les persones joves de Tavèrnoles, transformant 

una determinada situació que facilita el coneixement sobre el què es vol intervenir, decidir 

sobre allò que es vol intervenir , quins canvis s’espera assolir i amb qui o com es vol intervenir. 

La planificació també ajuda a dirigir d’acord amb les decisions preses, desenvolupant aquelles 

actuacions que ens adrecin de manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir 

els canvis que s’hagin proposat. 

Amb això, la planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el 

reajustament constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. Aquest 

dinamisme de la planificació estratègica es veu reflectit en els tres grans apartats que consta el 

present Pla Local de Joventut:  
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Diagnosi: permet conèixer la situació de partida de les persones joves i les polítiques que els 

afecten amb l’objectiu de planificar, de forma més fonamentada, les polítiques de Joventut 

que s’executaran durant el temps de vigència del pla local de joventut. 

Disseny: es defineixen els objectius i es formulen les actuacions que han de permetre assolir 

els canvis en les situacions detectades a la diagnosi. 

Avaluació: definició de quin procés d’avaluació es portarà a terme per tal de contribuir a 

millorar la qualitat de les actuacions, en termes d’eficàcia i eficiència. 

 

DIAGNOSI 

A continuació es presenta una aproximació a les diferents parts en les que s’ha estructurat el 

procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ de Tavèrnoles.  

S’ha dividit en tres grans parts:  

- La primera part és l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. Recull les dades quantitatives i 

qualitatives complementades les unes amb les altres. Important, doncs recull la 

informació derivada de les dades sociodemogràfiques i part del buidatge de les eines 

de participació emprades per recollir informació. 

- La segona part és l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. Inclou: 

o Visualització de les polítiques actives. 

o Visualització de les visions entorn als diferents àmbits d’anàlisi, etc. 

- La tercera i darrera part són les conclusions de la diagnosi i orientacions pel disseny, 

un abstracte d’allò més destacat de cadascuna de les parts de la diagnosi. 

 

Fase de diagnòstic 
de la realitat juvenil

Fase de definició i 
disseny del Pla

Fase 
d'implementació i 

avaluació
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DISSENY 

El disseny esdevé el moment de reflexió de tota la informació que s’ha aconseguit conèixer i 

detectar amb la diagnosi, i també és el moment de prioritzar, definir i dissenyar la missió i els 

objectius estratègics que regiran les actuacions que es dissenyaran en concordança amb el que 

s’ha detectat a la diagnosi i les línies prioritàries a treballar en els propers quatre anys. 

Un cop fet el pas de la diagnosi al disseny, s’han definit uns objectius i actuacions que hi volen 

donar resposta. També s’ha dissenyat un sistema d’avaluació que contempla l’avaluació de les 

actuacions i objectius específics en diferents moments, amb el suport de dues matrius 

d’avaluació. 
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2. DIAGNOSI 

2.1 PLANTEJAMENT DE LA DIAGNOSI 

La diagnosi del Pla Local de Joventut de Tavèrnoles és un document extens i curós en la seva 

metodologia que ha volgut donar resposta a les necessitats i expectatives de la regidoria de 

Joventut, sense descuidar el pragmatisme, la viabilitat i la flexibilitat que ha de tenir un 

document d’aquest caire.  

Cal tenir en compte que la diagnosi és una de les parts més extenses i importants del Pla. Cal 

que la diagnosi sigui una eina útil, en primer lloc per disposar d’una imatge el màxim 

d’ajustada possible de la realitat del col·lectiu jove, i en segon lloc útil com a base sobre la qual 

assentar el disseny del PLJT, i per tant de les actuacions que dirigiran les polítiques de Joventut 

dels propers anys. 

La present diagnosi ha comptat amb el suport tècnic de Diputació de Barcelona, a través de 

l’empresa Índic. Des de la regidoria de Joventut, es va demanar un document diagnòstic 

clarificador sobre la realitat juvenil de Tavèrnoles en el qual es contemplés una part de 

l’anàlisi sociodemogràfica que ja s’havia iniciat i, també, els resultats del procés participatiu 
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dut a terme durant la redacció de la diagnosi, així com també al llarg del 2016 per part de 

l’equip de la regidoria de Joventut.   

EIXOS DE TREBALL PRIORITZATS 

Ara bé, analitzar tots els aspectes de la vida dels i les joves i les polítiques que els afecten, 

encara que sigui des de l’àmbit municipal, és una tasca ingent. Per això, a l’hora de fer aquesta 

aproximació a la realitat juvenil ha estat necessari prioritzar els aspectes sobre els que volíem 

centrar l’anàlisi i focalitzar la mirada, entenen aquesta tasca com una oportunitat per dotar 

d’intencionalitat el treball realitzat. 

A partir de tot aquest treball i conjuntament amb els responsables tècnics i polítics de la 

Regidoria de Joventut es va donar una orientació estratègica a la diagnosi. Per aquest motiu, la 

diagnosi té en compte l’anàlisi d’aspectes importants per la vida dels i de les joves, com és el 

temps de lleure i oci, els processos de formació,  la participació del jovent, entre altres,  i posa 

l’accent en tres eixos de treball principals:  

 El temps de lleure i oci del jovent 

Es vol conèixer millor en què ocupen el temps lliure i d’oci els i les joves de 12 a 18 anys 

principalment. Detectar les mancances del municipi en l’oferta cultural i valorar en quina 

mesura des de l’ajuntament es pot intentar donar resposta o complementar aquesta 

oferta.  

 

 La cohesió social del jovent  

Es vol centrar l’anàlisi de la realitat juvenil especialment en la franja dels 12 als 18 anys. 

Manca cohesió entre el jovent d’aquesta edat i no es vinculen amb la vida social del poble i 

les conclusions de la diagnosi han de permetre plantejar estratègies per treballar per la 

cohesió social dels i les joves del poble.  

 

 La participació juvenil 

Es volen conèixer les dinàmiques de participació del jovent i els temes que els interessa 

per estudiar de quina manera es pot connectar millor amb el jovent i trobar estratègies per 

promoure la seva vinculació en la vida social del poble. 
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TREBALL REALITZAT 

En el marc d’elaboració de la diagnosi s’han dut  a terme diferents accions: 

ANÀLISI I EXPLOTACIÓ DE DADES SECUNDÀRIES 

S’ha dut a terme una aproximació a la realitat juvenil des de la perspectiva de les dades 

sociodemogràfiques. En aquest anàlisi s’ha tingut com a referència dades provinents de: 

- Padró continu d’habitants. 

- Dades sectorials facilitades per l’Ajuntament de Tavèrnoles 

- IDESCAT. 

- Hermes 

 

TREBALL DE CAMP 

El treball de camp pretenia recollir i contrastar les percepcions i visions que hi ha sobre la 

realitat juvenil de Tavèrnoles i identificar les principals necessitats a què cal donar resposta. El 

treball s’ha dut a terme de forma paral·lela, a nivell polític, tècnic i amb el jovent. 

 

S’han dut a terme les següents accions: 

 

o Sessió de treball amb l’equip de joventut 

 La sessió de treball amb l’equip tècnic i polític de Joventut es va centrar en fer una 

aproximació a la realitat juvenil del territori  i es va focalitzar en els temes sobre 

els que es vol aprofundir en l’anàlisi i als que es vol donar resposta en el futur Pla 

local de Joventut. 

o Sessió de presentació a l’equip de govern i oposició 

A la sessió amb l’equip de govern i l’oposició es va presentar el procés d’elaboració 

de la diagnosi de la realitat juvenil del municipi així com les orientacions de la 

diagnosi elaborades a la sessió amb l’equip de Joventut. 

o Entrevista a l’auxiliar administrativa de l’ajuntament 

Es va realitzar una entrevista amb  l’administrativa de l’ajuntament per recollir la 

seva percepció al voltant de les necessitats del jovent del poble i oportunitats de 

millora. 
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o Sessió adreçada al jovent del poble 

A la sessió adreçada al jovent del poble per detectar les principals necessitats dels i 

de les joves de Tavèrnoles i les oportunitats de millora en els àmbits del lleure; la 

participació i la cohesió social del jovent hi va participar una noia de 21 anys. Al 

mateix 2016 ja s’havia realitzat un recull participatiu de propostes i inquietuds dins 

el marc d’un sopar jove, on hi van assistir 10 joves. 

 

o Entrevistes a joves del poble 

Es van realitzar entrevistes telefòniques a tres joves (dues noies de 17-18 anys i un 

noi de 20 anys) per copsar més percepcions sobre les necessitats del jovent del 

poble. 

 

o Enquesta jove  

Es va dissenyar una enquesta on-line allotjada al web municipal de Tavèrnoles i 

també es va fer arribar en format paper a totes les llars amb jovent empadronat. 

En total es van rebre tres respostes.  

 

Degut al baix nombre de joves que han participat en el treball de camp realitzat no podem 

extrapolar les seves opinions a la resta del col·lectiu de joves del municipi però sí que ens 

aporta informació  per poder analitzar, conjuntament amb les percepcions de l’àmbit tècnic i 

polític recollides i a les dades quantitatives, la realitat juvenil del poble. 

 

 

2.2 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

Aquesta primera fase té com objectiu principal l’aproximació al coneixement de la realitat 

juvenil de Tavèrnoles des d’una vessant quantitativa i qualitativa, a través de l’anàlisi de la 

realitat juvenil.   

EL CONTEXT SOCIAL I TERRITORIAL 

En aquest apartat recollim un resum de les principals dades sociodemogràfiques del municipi 

amb l’objectiu de contextualitzar la realitat juvenil a Tavèrnoles. 
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EL MUNICIPI I L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ 

La població de Tavèrnoles es distribueix per edats tal i com mostra la següent taula, amb una 

població equilibrada pel que fa a la distribució per sexes. Està formada per 158 dones (49,84%) 

i 159 homes (50,16%). 

 

Taula 1. Població per sexe i edat quinquennal. Tavèrnoles 2016 

 

 
Homes Dones Total 

000 - 004 7 9 16 

005 - 009 12 11 23 

010 - 014 6 5 11 

015 - 019 7 8 15 

020 - 024 8 5 13 

025 - 029 8 11 19 

030 - 034 14 12 26 

035 - 039 16 11 27 

040 - 044 13 12 25 

045 - 049 12 10 22 

050 - 054 9 9 18 

055 - 059 10 13 23 

060 - 064 16 9 25 

065 - 069 5 11 16 

070 - 074 11 8 19 

075 - 079 1 6 7 

080 - 084 1 4 5 

085 - 089 2 1 3 

090 - 094 1 3 4 

095 - 099 0 0 0 

>= 100 0 0 0 

TOTALS  159 158 317 
 

Font de les dades: Ajuntament de Tavèrnoles. Padró Municipal d’habitants 6/10/2016 

 

A continuació es presenta com es distribueix la població de Tavèrnoles i de la comarca d’Osona 

per grups d’edat per poder establir una comparativa. 

Gràfic 1. Distribució de la població per sexe i edat quinquennal. Tavèrnoles 2016 
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Font de les dades: Ajuntament de Tavèrnoles. Padró Municipal d’Habitants 6/10/2016 

 

Gràfic 2.  Distribució de la població per sexe i edat quinquennal. Osona 2016 

 

Font de les dades: Idescat, Padró municipal d’habitants 

 

La població de 0 a 14 anys representa el 15,77% de la població total i té un pes relatiu inferior 

al del conjunt de la comarca, que se situa en el 16,85%. No obstant, en el cas de Tavèrnoles, al 

gràfic anterior observem que la piràmide d’edats s’eixampla més en la franja dels 5 als 9 anys.  

El grup d’edat que té menys pes relatiu és la població jove de 15 a 29 anys, que representa el 

14,83% de la població, un percentatge de jovent també per sota del comarcal (15,26%).  
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El gruix de la població de Tavèrnoles el trobem en les franges d’edat dels 30 als 44 anys, que 

representa el 24,61% de la població del municipi, un pes relatiu més elevat que el 23,21% de la 

comarca. A partir dels 44 anys es redueix el nombre de població i torna a eixamplar-se en la 

franja dels 610 als 64 anys i dels 70 als 74. A Tavèrnoles la població de 60 anys i més 

representa prop del 25%, un percentatge més elevat que el 23,07% d’Osona.  

L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

Als següents gràfics es pot observar que l’evolució de la població de Tavèrnoles té 

característiques pròpies respecte l’evolució de la població del conjunt de la comarca. Mentre 

Osona acumula creixement de població des de 2006 fins a 2016, la població de Tavèrnoles 

l’any 2009 va patir una davallada i a partir de llavors comença a acumular creixement fins l’any 

2015 en què assoleix el màxim de nombre d’habitants del període. L’any 2016 es produeix un 

lleuger descens de la població del municipi passant de 319 habitants a 317,  tornant als valors 

de 2014.  

 

Gràfic 3  . Evolució de la població. Tavèrnoles 2006-2016 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat 
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Gràfic  4. Evolució de la població. Osona 2006-2016 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat 

 

 

LA POBLACIÓ JOVE 

A Tavèrnoles, segons dades del padró municipal de 2016, hi viuen 47 joves d’edats compreses 

entre els 15 i els 29 anys, fet que representa el 14,83% de la població total del municipi, un 

percentatge que es situa per sota del de la comarca (15,26%) i del de Catalunya (15,04%). 

 

Gràfic 5 . % Població jove. Tavèrnoles, Osona, Catalunya. 2016 

 

 Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat, Padró municipal d’habitants 
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Els següents gràfics ens permeten establir una comparativa entre l’evolució de la població jove 

de Tavèrnoles i la del conjunt de la comarca i de Catalunya  al llarg dels darrers deu anys.  

 

Gràfic 6. Evolució del pes relatiu de la  població jove de 15 a 29 anys. Tavèrnoles, Osona i 

Catalunya 2006-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat. Padró municipal d'habitants 

 

El percentatge de població jove d’Osona i de Catalunya no han deixat de minvar al llarg dels 

darrers deu anys. La de Tavèrnoles també ha disminuït, amb algun any de creixement (2010, 

2012 i 2014), i ho ha fet de forma més significativa, passant del 23,33% de població jove, un 

percentatge superior al comarcal i de Catalunya l’any 2006, al 14,83% de 2016, per sota del 

d’Osona i Catalunya. 

La franja jove més nombrosa de Tavèrnoles l’any 2016 és la de 25 a 29 anys, que representa el 

40,43% dels i les joves. 
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Gràfic  7 . Població jove per franges d’edat. Tavèrnoles. 06/10/2016 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Tavèrnoles 

 

La població jove ha disminuït en totes les franges d’edat (de 15 a 19; de 20 a 24; i de 25 a 29 

anys) al llarg dels darrers deu anys, i la que ho ha fet en menor mesura és la de 15 a 19 anys.  

 

Gràfic 8. Evolució de la població jove de Tavèrnoles a per franges d’edat.2006-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat. Padró municipal d'habitants 
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LA POBLACIÓ ESTRANGERA 

La població estrangera a Tavèrnoles representa el 4,09% (13 persones) de la població total del 

municipi, situant-se molt per sota del pes relatiu de la població estrangera d’Osona(13,17%) i 

de la mitjana catalana (13,60%). 

 

Gràfic 9. Pes relatiu de la població estrangera. Tavèrnoles, Osona i Catalunya. 2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat. Padró municipal d'habitants 

 

La població estrangera entre els 15 i els 19 anys representa el 7,69% de la població total. És 

en la franja dels 20 als 24 anys on el pes relatiu de la població estrangera del municipi 

representa un percentatge més elevat, tal i com es pot observar a la taula següent.   

 

Taula 2. Població estrangera per sexe i edat quinquennal. Tavèrnoles  2016 

     Categoria Homes Dones Total % sobre la població 
 De 0 a 4 anys 0 0 0 0 

  De 5 a 9 anys 0 <4 <4 7,69 
  De 10 a 14 anys 0 0 0 0 
  De 15 a 19 anys <4 0 <4 7,69 
  De 20 a 24 anys <4 <4 <4 23,08 
  De 25 a 29 anys 0 0 0 0 
  De 30 a 34 anys 0 0 0 0 
  De 35 a 39 anys <4 0 <4 7,69 
  De 40 a 44 anys <4 <4 <4 15,38 
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De 45 a 49 anys 0 <4 <4 7,69 
  De 50 a 54 anys 0 0 0 0 
  De 55 a 59 anys <4 <4 <4 15,38 
  De 60 a 64 anys 0 0 0 0 
  De 65 anys i més <4 <4 <4 15,38 
  Total 7 6 13 100 
   

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. 

 

La població estrangera de Tavèrnoles al llarg dels darrers 10 anys ha evolucionat seguint una 

tendència similar a la comarcal. Va anar augmentant a partir de 2008 i va assolir el seu pes 

màxim l’any 2011 representant el 5,86% de la població. A partir d’aleshores el seu pes va anar 

minvant fins 2015 i va augmentar l’any 2016 fins representar el 4,09%. La disminució del pes 

relatiu de la població estrangera s’ha donat també en el conjunt de Catalunya. 

 

Gràfic 10. Evolució del pes relatiu de la població estrangera. Tavèrnoles i Osona 2006-2016 

 

 Elaboració pròpia. Font de les dades: Idescat. Padró municipal d'habitants 
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El saldo migratori de Tavèrnoles  l’any 2015 va ser positiu, és a dir, hi van arribar més persones 

que les que van marxar a viure a altres municipis, si bé hi va haver-hi molt poca diferència. Els 

anys 2006 i 2007 van dur força població al municipi i el 2008 es va assolir el pic de saldo 

migratori negatiu ja que van marxar més persones que els que van arribar (-15). El pes de les 

migracions amb Tavèrnoles han sigut principalment amb la resta de Catalunya 
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Gràfic 11 . Evolució dels moviments migratoris. Tavèrnoles 2005-2015 

 

Elaboració pròpia. Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE. 

 

Pel que fa als moviments migratoris de la població jove de 15 a 29 anys del municipi, al 

següent gràfic es pot observar que tret del 2010, en què el saldo migratori jove va ser negatiu, 

durant el període 2010-2015 el nombre de joves que ha arribat a Tavèrnoles ha estat superior 

igual al nombre de joves que ha marxat a viure a un altre municipi. L’any 2015 es va assolir el 

saldo migratori positiu més elevat del període. 

 

Gràfic 12. Evolució dels moviments migratoris de la població jove de 15 a 29 anys. Tavèrnoles 

2010-2015 

 

Elaboració pròpia. Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE 
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VISIONS ENTORN EL CONTEXT GENERAL DEL MUNICIPI 

Es percep que el perfil socioeconòmic de les famílies es correspon amb un perfil de persones 

treballadores que no viuen en una situació de manca de recursos econòmics. L’atenció de 

l’educador social compartit a nivell de comarca té una dedicació d’un dia al mes durant dues 

hores a Tavèrnoles i està atenent  bàsicament casos de gent gran i en ocasions va a l’espai 

educatiu per tenir contacte amb els infants del poble. 

L’habitatge al municipi es caracteritza per ser de tipologia unifamiliar i l’oferta de lloguer 

acostuma a ser minsa o inexistent. En aquest context, entre el jovent es detecta la necessitat 

de poder comptar amb opcions d’habitatge de lloguer assequible al municipi per no haver de 

marxar i seguir vinculats al poble.  

A Tavèrnoles hi ha molta mobilitat, tant per poder accedir als estudis com a nivell laboral.  El 

poble no compta amb transport públic i els nois i noies estan acostumats a desplaçar-se amb 

vehicle privat i cerquen estratègies per fer-ho.  

Treure’s el carnet als 18 per poder-se moure amb facilitat forma part de la cultura juvenil del 

poble.  

Els i les joves menors d’edat van amb bici o a peu fins a Folgueroles o Roda, per exemple, i allà 

agafen el bus per desplaçar-se, o bé els porten els pares o aprofiten cotxe d’algun conegut.  

Es té la sensació que un sistema per compartir cotxe adreçat al jovent no funcionaria, ja que la 

cultura de compartir vehicle ja està molt estesa entre el jovent i els i les joves i les famílies ja es 

resolen les dificultats de mobilitat per si soles. No les viuen com un problema, sinó com 

quelcom que forma part de viure en un poble com Tavèrnoles, on no hi ha serveis i tot s’ha de 

fer fora, tenint la sort d’estar molt propers a Vic i als altres municipis de la zona.  

 

2.3 ANÀLISI POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

Aquesta segona fase té com objectiu principal l’aproximació al coneixement de la realitat 

juvenil de Tavèrnoles  des d’una vessant quantitativa i qualitativa, a través de l’identificació i 

anàlisi dels recursos i polítiques de Joventut desenvolupades. 
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LA REGIDORIA DE JOVENTUT 

L’equip de Joventut està format per la Regidora de Joventut i la Tècnica de Joventut 

compartida del Consell Comarcal d’Osona amb una dedicació al municipi de Tavèrnoles de 3 

hores a la setmana. 

El pressupost total de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’any 2017 és de 487.017,98€ dels quals 

2.700€ es destinen a Joventut. 

 

ÀMBITS D’ANÀLISI 

ELS PROCESSOS D’EMANCIPACIÓ DEL JOVENT 

La formació i l’estudi 

Tavèrnoles no compta ni amb escola ni amb institut i tampoc ofereix formació no reglada.  

La major part dels infants estudien a l’escola de Folgueroles i els i les adolescents van a 

l’institut de Calldetenes i de Vic majoritàriament. Altres instituts propers de referència per 

Tavèrnoles són el de Gurb i Roda de Ter. 

El municipi compta amb un Telecentre-Biblioteca,  que acull una aula d’estudi i un punt TIC, 

ubicats al Centre Cívic del poble. El Punt TIC és un espai amb ordinadors amb connexió a 

internet i wifi per universalitzar l’accés a les noves tecnologies, com a espai d’auto consulta, i 

per a la realització d’accions formatives.  

L’aula d’estudi disposa de taules i l’espai necessari per poder desenvolupar activitats 

acadèmiques i relacionades amb la formació. 

Els i les joves utilitzen puntualment el punt TIC ja que normalment treballen a casa. L’aula 

d’estudi de la biblioteca es pot utilitzar en època d’exàmens i l’ús és molt esporàdic.   

 

D’altra banda, des del mes de setembre de 2016 disposa del servei de 

bibliobús, de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
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Barcelona. El Bibliobús Puigdon ofereix el servei a Tavèrnoles dos dimecres al mes de 16 a 19 

hores. 

 

El Centre Cívic del poble acull l’Aula educativa, un servei socioeducatiu que s’adreça a infants i 

adolescents del poble on reben suport i acompanyament a l’estudi, pel que fa a la realització 

dels deures i on també s’organitzen activitats lúdiques i educatives. S’orienta a la franja 

d’edats dels 4 als 16 anys, tot i que no s’hi ha inscrit cap adolescent fins al moment i l’infant 

més gran inscrit té 8 anys. 

La situació laboral del jovent 

Les dades disponibles indiquen que la població activa el primer trimestre de 2017 se situa en 

178 persones, de les quals 9 tenen entre 16 i 24 anys (el 5,06%) i 35 són joves d’edats 

compreses entre els 25 i 34 anys (el 19,66%). 

 

La població activa total de Tavèrnoles ha acumulat creixement durant el període 2012-2017 , 

tal i com es pot observar al següent gràfic. 

 

Gràfic 13. Evolució de la població activa registrada. Tavèrnoles. I trimestre 2012-I trimestre 

2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les Dades: Programa Hermes, Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Xarxa 
d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral del Departament d'Empresa 

i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social. 
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Pel que fa al col·lectiu jove però, en la franja dels 25 als 34 anys la població activa va disminuir 

de 2013 a 2015 i a partir de 2016 va tornar a augmentar fins el primer trimestre de 2017. En el 

cas del jovent de 16 a 24 anys la població activa ha anat oscil·lant en xifres similars durant tot 

el període i la xifra es manté estable entre els 8 i 9 joves en aquesta situació.  

 

La tipologia de la contractació en la població jove de Tavèrnoles es caracteritza per la seva 

temporalitat. La taxa de contractació temporal de joves de 16 a 25 anys se situa en el 100%11 , 

un percentatge més elevat que en el cas del conjunt de la comarca, que se situa en el 83,86%. 

 

D’altra banda, l’atur registrat a Tavèrnoles (3,47%) el mes de gener de 2017 se situa molt per 

sota del comarcal (11,58%), com es pot observar a la taula següent. No s’ha registrat atur entre 

el jovent de 16 a 24 anys i en la franja de 25 a 34 anys és del 2,94%, inferior al pes relatiu 

d’atur registrat d’Osona (9,52%) en aquesta franja d’edat. 

 

 

 

Taula 3. Atur registrat per franges d’edat. Tavèrnoles i Osona. Gener de 2017 

 
Tavèrnoles  Osona 

Edat Homes Dones Total  Homes Dones Total 

De 16 a 
24 anys 0,00% 0,00% 0,00% 

 
12,13% 12,04% 12,09% 

De 25 a 
34 anys 5,56% 0,00% 2,94% 

 
7,74% 11,36% 9,52% 

De 35 a 
44 anys 6,25% 3,70% 5,08% 

 
6,03% 10,07% 7,81% 

De 45 a 
54 anys 0,00% 0,00% 0,00% 

 
9,56% 12,67% 11,01% 

De 55 a 
64 anys 6,67% 8,33% 7,41% 

 
14,60% 29,34% 21,24% 

TOTAL 4,26% 2,53% 3,47%  9,14% 14,45% 11,58% 

 

Font de les dades: Programa Hermes, Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del Departament 

d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social 

 

                                                           
11 Dades corresponents a abril de 2016. Font: Programa Hermes, Diputació de Barcelona. 
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De 2012 a 2017 l’atur registrat de jovent de 16 a 24 anys s’ha situat en el 0% i en el cas de la 

franja de 25 a 34 anys va augmentar lleugerament de 2012 a 2015. L’any 2016 es va situar en 

el o% i el 2017 ha augmentat. 

 

Gràfic 14. Evolució de la taxa d’atur registral per franges d’edat joves (de 16 a 24 anys i de 25 a 

34 anys). Tavèrnoles Gener 2012-Gener 2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Programa Hermes, Diputació de Barcelona. en col·laboració amb la Xarxa 
d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 

Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social 
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per facilitar informació, orientar i assessorar als i a les joves i fomenta la seva coneixença amb 

relació a les polítiques de Joventut. 

Aquesta plataforma serveix com a borsa de treball, agenda d’activitats i recursos, difusió 

d’informacions d’interès per a la emancipació juvenil i via d’accés per al servei d’orientació 

laboral i acadèmica i d’altres serveis de la regidoria.  

VISIONS ENTORN ELS PROCESSOS D’EMANCIPACIÓ DEL JOVENT DEL POBLE 

En general, es té la percepció que les persones joves del poble tenen un bon nivell d’estudis, 

molts tenen carreres universitàries i disposen de feina.  

Des de l’àmbit tècnic municipal es considera imprescindible seguir fomentant l’ús de l’aula 

d’estudi i el Punt Tic entre el jovent ja que, a més de ser recursos de suport a l’estudi i la 

formació són una oportunitat per generar espais de trobada entre el jovent del poble.  

Tanmateix, aquest espai també serveix per tenir una cartellera amb informació juvenil i per fer 

visibles i apropar les polítiques de Joventut del municipi i comarca. 

Els i les joves valoren molt positivament l’ús de la plataforma Tavèrnoles 2.0. Aquesta eina, 

combinada amb la cartellera informativa i amb el suport de l’administrativa de l’ajuntament, 

permet la descentralització de l’Oficina Jove d’Osona al municipi de la mà de la Tècnica de 

Joventut compartida. 

Els i les joves consideren que  els permet un contacte directe amb la Tècnica de Joventut 

compartida i la informació els hi arriba de forma àgil.  

 

LA COHESIÓ SOCIAL DEL JOVENT 

La situació geogràfica de Tavèrnoles, que es troba entre Roda de Ter i Folgueroles i molt 

proper a Vic, així com el fet que no disposi de serveis, comerços ni centres educatius i que sigui 

un poble molt disseminat són factors que condicionen les dinàmiques del jovent del poble i les 

relacions entre ells.  

Els i les joves estan dispersats en instituts diversos i fan les activitats fora del poble, amb la 

qual cosa tenen la colla d’amics i amigues als pobles veïns (a Vic, Roda de Ter, Folgueroles, 

Calldetenes o Sant Julià per exemple). El nombre de joves de Tavèrnoles és molt reduït i estan 

distribuïts en colles d’amics i amigues diferents. 
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Aquesta dinàmica ha canviat respecte la realitat de fa uns anys, ja que abans els i les joves del 

poble estaven molt cohesionats entre ells i no estaven tant dispersats en colles. Es vinculava a 

la vida del poble i participava organitzant activitats, etc. Aquests nois i noies actualment tenen 

vora els 30 anys segueixen tenint relació i sovint es troben al bar del poble.  

LES VISIONS ENTORN LA COHESIÓ SOCIAL DEL JOVENT  

Es detecta desconeixement i manca de relació  entre el jovent així com poc vincle amb el 

poble.  

El jovent consultat té la percepció que en general a Tavèrnoles hi ha bon ambient però no hi ha 

ambient juvenil. Entre els motius es destaca el fet que el nombre de joves és molt reduït i 

entre ells no es coneixen ni es relacionen ja que generen dinàmiques i relacions fora del 

municipi, on hi passen la major part del seu temps ja sigui per estudiar, treballar, fer activitats 

de lleure i oci. 

Totes les persones consultades coincideixen en assenyalar el canvi de dinàmica del jovent del 

poble respecte fa uns anys. Ara són menys els que hi viuen i no tenen relació entre ells. Tot i la 

manca d’esperit i d’ambient juvenil al poble els nois i noies se senten tavernolencs/ques, 

considerant que el fet que facin vida fora no repercuteix en el seu sentiment de pertinença al 

poble.  

Tot i això, tenen la sensació que caldria organitzar activitats col·lectives puntuals que 

promoguin la relació entre ells i  es vagin vinculant més al poble.  

 

EL TEMPS DE LLEURE I OCI 

Tavèrnoles compta amb un camp de futbol adequat per jugar a futbol 7.  Els nois i les noies del 

poble acostumen a realitzar activitats esportives fora del municipi, ja que a Tavèrnoles no hi 

troben oferta, a excepció de les classes de gimnàs que es realitzen al Centre Cívic on no s’hi 

solen inscriure.  

D’altra banda, en ocasions puntuals l’ajuntament organitza 

alguna activitat esportiva en què hi participen joves,  com per 

exemple la Duatló que generalment es programa en el marc 

de les festes de Sant Galderic. 
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Tavèrnoles no compta amb cap local o espai jove i és el Centre Cívic de Tavèrnoles 

l’equipament que concentra l’oferta de formació i d’activitats culturals i lúdiques del poble.  

S’adreça a tota la població i no programa activitats específiques per joves ja que n’hi ha molt 

pocs. Tot i que les activitats són generalistes i obertes a tot el poble s’ofereixen avantatges 

econòmics per a la població jove per facilitar i promoure la seva participació. 

El Centre Cívic està obert diàriament,  ofereix flexibilitat horària així com la possibilitat de què 

les entitats o col·lectius del poble puguin sol·licitar l’obertura fora de l’horari habitual 

demanant-ho amb antelació.  

L’oferta d’activitats del Centre comprèn activitats molt diverses. Per exemple, es realitzen 

classes de zumba, teatre i edició de fotografies i en la programació es tenen en compte 

demandes que alguns joves fan arribar a la Regidoria de Joventut. 

Al taller de teatre el curs 2016-2017 hi van participar deu persones en total i una d’elles va ser 

una jove de 15 anys. A l’activitat de zumba i de ioga, en canvi, no hi va participar cap jove. 

Altres anys sí que han participat joves majors de 26 anys.  

Des del servei de Joventut es programen activitats adreçades específicament al col·lectiu jove. 

Es tracta d’actuacions mancomunades amb els ajuntaments de la comarca i el Consell 

Comarcal d’Osona.  

Una d’aquestes activitats és El Raid dels Ausetans, que consisteix en oferir un raid d’aventura 

que facilita que els i les joves d’un municipi puguin participar en una activitat d’oci i de lleure 

alternativa i vincular-se amb joves de tot el territori comarcal. Aquesta activitat pretén 

fomentar la participació, la responsabilitat i la integració social dels i les joves en els respectius 

municipis, posant-los en contacte amb els moviments socials, entitats i recursos municipals 

d’una manera amena i divertida. Al mateix temps potencia la integració social de les persones 

joves, tant pel què fa a joves immigrants com a joves autòctons, tot reforçant la cohesió social 

del col·lectiu jove.  

El Raid dels Ausetans és un activitat que hi participen nois i noies de 15-16 anys sobretot. L’any 

2016 Tavèrnoles va acollir una de les finals comarcals i va comptar amb la màxima participació 

jove assolida fins al moment, amb la participació de dos equips de joves del poble. Es va 

ampliar el perfil de jovent participant i de cara al proper any l’ajuntament de Tavèrnoles 

espera consolidar la participació d’aquest jovent i més endavant engrescar a més nois i noies a 

participar-hi, especialment dels menors d’edat ja que poden fer-ho en una categoria 

específica.  
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També, i des de ja fa quatre anys, s’organitza una sortida a Port Aventura amb joves d’altres 

municipis d’on forma part la tècnica compartida.  I, des de 2015, a l’estiu s’organitza una 

sortida addicional a un parc aquàtic amb el mateix format que l’altra sortida.  

Al Casal d’estiu de Tavèrnoles no hi acostumen a participar joves del poble i a nivell comarcal 

l’any 2016 va ser el darrer any en què es van organitzar estades d’idiomes adreçades a infants i 

joves de 7 a 17 anys. 

Com a esdeveniments populars i festius, s’organitzen activitats adreçades a tota la població del 

poble i en algun cas, com la Festa Major, s’inclouen activitats lúdiques i festives d’interès per al 

jovent, com per exemple concerts, el Bubble Football que es va fer per la festa d’enguany; etc. 

LES VISIONS ENTORN LES POSSIBILITATS DE LLEURE I OCI AL MUNICIPI 

Vic és el pols d’atracció de l’oferta cultural i està molt proper. I els nois i les noies de 

Tavèrnoles també van a Folgueroles o a altres municipis veïns per a trobar-se amb els amics i 

amigues, fer activitats esportives, etc. Es percep que  els i les joves no fan vida al poble ni entre 

setmana ni els caps de setmana. 

Es valora que l’oferta del Centre Cívic de Tavèrnoles és rica i diversa i el jovent consultat és del 

parer que l’oferta és suficient, ja que estan acostumats a marxar fora i a organitzar-se el seu 

temps de lleure.  

Des de l’àmbit tècnic i polític es valora positivament que generalment en pràcticament 

qualsevol de les activitats que s’organitzen des del Centre Cívic hi participin entre 5 i 8 joves 

tenint en compte el nombre de joves que viuen al poble. 

Entre el jovent es té la sensació de que no és necessari programar activitats estables adreçades 

específicament a joves ja que són molt pocs i troben més coherent que s’organitzin activitats 

per a tot el veïnat i que els i les joves si volen hi participin. 

No obstant, els i les noies consultades troben a faltar que s’organitzin més activitats 

col·lectives de forma puntual adreçades a joves per afavorir que es vagin coneixent i teixint 

relacions, ja siguin lúdiques, culturals o esportives. També s’identifica l’entorn natural com un 

valor del poble a aprofitar a través de sortides i excursions per a joves, per exemple. I és que la 

gent jove del poble està força pels paratges naturals propers al poble, sobretot els caps de 

setmana, però cadascú està amb la seva colla i no es relacionen entre ells.  

L’any 2016 entre els i les participants al sopar jove, que es celebra anualment, van sorgir 
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diverses propostes també en aquest sentit. Al marge de demanar algun taller de ioga puntual i 

un taller de fotografia també van proposar que s’organitzés un taller de guitarra, per exemple. 

Tots i totes van coincidir en demanar una activitat de karaoke. També trobaven a faltar cursos 

o tallers d’interès pel jovent en hores flexibles els dissabtes o diumenges a la tarda (per 

exemple sobre elaboració de gintònics, pastissos, menjar sa, ...).  

Tenint en compte que al bar del poble hi ha un futbolí tots van coincidir també en demanar 

que s’organitzi algun torneig. 

Pel que fa a la manca d’un espai específicament adreçat al jovent del poble, entre els i les 

noies consultades es percep que no els cal, ja que estan acostumats a anar al de municipis 

veïns com Folgueroles on hi tenen la colla. 

D’altra banda, des de l’àmbit tècnic i polític es percep que als esdeveniments populars i festius 

del poble són pocs els i les joves que hi van, possiblement perquè no es senten atrets per la 

programació. El fet que a la Festa Major s’hagin inclòs propostes sorgides pels propis joves en 

el marc del Sopar Jove ajuda a que se la sentin més seva i hi vagin més. Com a propostes per a 

futures programacions es troba a faltar que s’inclogui la piscina de fang que s’havia fet altres 

anys i en què hi participava tothom. 

 

LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ AMB EL JOVENT 

La plataforma Tavèrnoles 2.0, facilita la tasca de la Regidoria de Joventut d’informar i 

visibilitzar la informació relativa als serveis i recursos d’interès juvenil així com de les activitats 

que s’adrecen a aquest col·lectiu.  

 

El Whatsapp i el Facebook són els canals més 

efectius per informar i comunicar-se amb el 

jovent del poble.  

El Facebook Tavèrnoles Jove actualment és 

seguit per 218 persones. 

 

El servei de Joventut utilitza els grups de Whatsapp amb joves com una de les eines principals 
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de comunicació amb ells. S’hi estableix una dinàmica bidireccional entre la Tècnica de Joventut 

del municipi i el jovent ja que d’una banda s’utilitza com a eina d’informació i de l’altra els nois 

i noies poden traslladar-li els seus dubtes i demandes.  

Al grup de Whatsapp “Tavèrnoles Jove” hi consten 21 joves de 23, 26 anys i majors de 30. La 

major part d’aquests joves fa uns anys estaven més vinculats a la vida del poble i organitzaven 

activitats.  

També s’ha creat un grup de participants joves al Raid dels Ausetans, actualment format per 

les noies adolescents que van formar equip en l’edició de fa dos anys. 

Aquestes eines comunicatives adreçades específicament als i a les joves del poble es 

complementen també amb els altres mitjans i canals d’informació i comunicació municipals.  

Un d’ells és La Rella, la revista municipal de Tavèrnoles, que es publica des de 2004, i el butlletí 

digital. La Rella té molt d’èxit entre el jovent. La seva edició està oberta a rebre propostes de 

textos, notícies elaborades per veïns/es, i també de joves. En algun cas algun noi o noia ha 

presentat escrits i s’han publicat. 

D’altra banda, l’ajuntament també utilitza la bustiada a les llars com a sistema de reforç a les 

convocatòries. 

LES VISIONS ENTORN LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ AMB EL JOVENT 

El jovent consultat valora molt positivament que s’utilitzi el Facebook i el grup de Whatsapp 

“Tavèrnoles Jove” per informar-los de temes i activitats d’interès juvenil i comunicar-se 

directament amb la  tècnica, ja que és un canal àgil i accessible.  

També destaquen que els permet una interacció directa i no presencial amb la tècnica i sense 

limitació o restriccions horàries. No obstant, es detecta la necessitat d’estendre l’ús del grup 

de Whatsapp entre els i les adolescents, ja que actualment en formen part principalment nois i 

noies majors d’edat. Cal cercar estratègies per apropar-lo a nois i noies de 12  a 17 anys per 

fer-los arribar tota la informació juvenil local i comarcal i, alhora, conèixer els seus interessos i 

necessitats. 

 

LA PARTICIPACIÓ JUVENIL 

El poble no compta amb associacions juvenils. La participació del jovent al poble de Tavèrnoles 

és molt minsa i acostumen a ser sempre els mateixos. Les associacions del municipi no tenen 
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presència de joves excepte la de pessebristes, que sí que compta amb joves voluntaris quan 

s’organitza el pessebre vivent. Fa uns anys força joves participaven a la Comissió de Festes, la 

qual ja no existeix.  

Des del servei de Joventut s’intenta promoure la participació activa del jovent en l’organització 

d’activitats lúdiques per cohesionar-lo i per a què es sentin atrets per l’oferta del poble així 

com identificats amb el municipi.  En aquest sentit, organitza el Sopar Jove, que té molt bona 

acollida per part del jovent del poble i permet cohesionar al col·lectiu jove i recollir les seves 

necessitats i propostes sobre temes que són del seu interès. Es celebra un cop l’any i hi 

participen entre 10 i 15 joves de mitjana d’edats compreses entre els 15 i els 30 anys.  

LES VISIONS ENTORN LA PARTICIPACIÓ JUVENIL 

Es detecten dificultats per motivar als i a les joves per a què participin més enllà de fer-ho com 

a usuaris o consumidors de la Festa Major o altres activitats culturals i es vinculin a les 

activitats i la vida social del poble. 

Des de la regidoria de Joventut s’intenta trobar estratègies per fomentar que el jovent 

s’impliqui en les activitats però s’observa que alguns joves tenen reticències a les iniciatives 

que provenen de l’ajuntament. Des de l’àmbit polític, això es percep com una barrera per al 

foment de la participació juvenil al poble. 

El jovent consultat considera que el Sopar Jove, tot i que sovint hi participen els mateixos, és 

una iniciativa molt important. Entre els motius destaquen que atrau a molts joves i que 

fomenta que el jovent es conegui i es relacioni. A més, gràcies al Sopar Jove se senten tinguts 

en compte per part de l’ajuntament, ja que és un espai en el que formulen propostes per a la 

programació anual d’activitats del poble i traslladen els seus interessos i necessitats a la 

tècnica de Joventut. 

Des de l’àmbit tècnic i polític també es valora molt positivament l’acollida que té el Sopar Jove. 

Es té la sensació, però, que en general el jovent només participa des del consum i no 

s’involucren en l’organització d’activitats ni en la vida social del poble. 
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2.4 CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 

INTRODUCCIÓ 

Després de treballar amb les dades que ha aportat l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut i les 

dades de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil, estem en disposició de presentar les conclusions de la 

diagnosi segons els diversos àmbits en què s’han centrat aquestes anàlisis. 

L’objectiu de les conclusions que presentem no és disposar d’un retrat robot de les persones 

joves o de les polítiques de Joventut de Tavèrnoles, sinó destacar aquells aspectes que més 

incidència tenen en la població jove i que han de ser objecte d’anàlisi d’aquest propi Pla per tal 

d’ajustar les propostes a les necessitats del col·lectiu jove. 

Cal tenir en compte que les conclusions són tan sols un abstracte del conjunt de la informació 

recollida a la diagnosi. Per entendre el resultat d’aquesta, així com les conclusions derivades, 

cal conèixer el contingut íntegre del document; d’altra manera es podria tractar d’una visió 

parcial o esbiaixada. 

EN RELACIÓ ALS PROCESSOS D’EMANCIPACIÓ DEL JOVENT 

 A Tavèrnoles manquen opcions d’habitatge de lloguer assequible per a joves. 

 

 Es detecta molta mobilitat en el col·lectiu de joves del poble per accedir a l’oferta 

formativa, laboral i també de lleure que es troba fora del municipi. Es percep que no tenen 

dificultats de mobilitat ja que han cercat estratègies per adaptar-se a la situació i  aquest 

fet no suposa un obstacle a l’hora d’anar a municipis veïns.  

EN RELACIÓ A LA COHESIÓ SOCIAL  I L’OCI I EL LLEURE DEL JOVENT 

 Hi ha desconnexió i desconeixement entre els i les joves del poble. El nombre de joves del 

poble és molt reduït, està molt fragmentat i dispersat en colles d’amics i amigues d’altres 

municipis i aquest fet condiciona les seves dinàmiques de lleure i de participació entre ells i 

la seva vinculació amb Tavèrnoles.  

 

 Cal organitzar més activitats col·lectives puntuals adreçades al jovent del poble per 

promoure la relació entre ells i  la seva vinculació amb Tavèrnoles.  
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 S’identifica l’entorn natural del poble com àmbit d’oportunitat on organitzar activitats per 

a joves.   

EN RELACIÓ A  LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ AMB EL JOVENT 

 Es detecta la necessitat d’estendre l’ús del Whatsapp “Tavèrnoles jove” entre el jovent 

adolescent ja que és una eina molt estesa entre els i les joves majors d’edat però al servei 

de Joventut li costa contactar i accedir als adolescents.  

EN RELACIÓ A  LA PARTICIPACIÓ JUVENIL 

 Es detecten dificultats per motivar als i a les joves per a què participin com a organitzadors 

d’activitats, més enllà de fer-ho com a consumidors. Cal seguir cercant estratègies, doncs, 

per promoure la participació del jovent en el disseny i l’organització d’iniciatives juvenils al 

poble. 

 

 Cal seguir promovent iniciatives com el Sopar Jove, ja que promouen una relació  de 

proximitat entre la tècnica de Joventut i el jovent i sobretot perquè fomenta la cohesió 

social del col·lectiu jove del poble i ajuda a què mica en mica es vagin vinculant més a 

Tavèrnoles. 
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3. DISSENY 

3.1 DE LA DIAGNOSI ALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Amb la diagnosi de la realitat juvenil i de les polítiques de Joventut de Tavèrnoles, s’ha 

procedit a concretar quines són les intervencions necessàries i quines es volen prioritzar pels 

propers quatre anys. 

Aquesta concreció es porta a terme mitjançant la priorització de dos objectius estratègics, que 

tenen relació directe amb la missió del pla. 

3.2 PLANTEJAMENT DEL DISSENY 

El disseny d’aquest pla local de joventut s’estructura a partir  d’una missió, de la qual en 

deriven dos objectius estratègics, els quals es concreten amb la definició de tres objectius 

específics que es pretenen assolir a partir de setze actuacions.  

Aquesta estructura queda definida a l’esquema següent i desenvolupada a la graella que es 

troba al punt 3.3: 
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On: 

MISSIÓ: És la finalitat principal del Pla. Forma part del nivell de planificació i es 
formula tenint en compte la situació de partida, els resultats que es volen 
aconseguir i els beneficiaris de les actuacions. 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS: 

Són les principals línies d’actuació del Pla Local, deriven directament de la 
missió i dels resultats de la diagnosi. Formen part del nivell de planificació i 
tenen un caire genèric. 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS: 

Són els definits com a solucions concretes del objectius estratègics. Formen 
part del nivell de planificació. Tots els àmbits d’intervenció queden coberts 
amb aquests objectius. 

ACTUACIONS: Es formulen per tal d’assolir els objectius específics. Les actuacions estan al 
nivell operatiu i per tant és on queden reflectits els àmbits d’intervenció 
(veure graella del punt 3.3). Cada actuació disposa d’una fitxa 
particularitzada. 

 

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ EN LA FASE DE DISSENY 

Els set reptes del PNJCat 2010-2020 han estat presents en totes les fases de l’elaboració 

d’aquest pla i per tant, també ho han estat en la fase del disseny. El que s’ha fet és definir set 

àmbits d’intervenció que es corresponen amb els set reptes del PNJCat segons el següent 

llistat: 
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Àmbits 

d’intervenció Reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 

EDUCACIÓ Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les 

persones joves. 

TREBALL Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les 

persones joves. 

HABITATGE Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les 

persones joves. 

SALUT Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

PARTICIPACIÓ Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament 

personal i la participació en allò col·lectiu de les 

persones joves. 

CULTURA Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: 

treballar perquè l’oferta cultural respongui als 

objectius educatius i socialment cohesionadors. 

INCLUSIÓ SOCIAL Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat 

cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i 

innovadora en les formes d’organització col·lectiva 

 

Per a la definició dels objectius específics s’ha donat resposta als set àmbits d’intervenció 

descrits al punt anterior, quedant especificats a cada una de les actuacions formulades. 

3.3 MISSIÓ, OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Com ja s’ha esmentat a la introducció del Pla, la missió del PLJT 2018 -2021 és generar 

oportunitats de participació juvenil als diferents col·lectius de joves del municipi, vetllant pel 

seu coneixement i la seva cohesió social, i facilitant la seva emancipació.  

D’aquesta missió i dels resultats de la diagnosi, se’n deriven dos objectius estratègics, 

coherents i relacionats amb els reptes del PNJCat:  

- Fomentar la coneixença, relació i una cultura activa entre la població jove per tal de 

fer-la participar més com a grup social i també a la vida quotidiana del municipi 
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- Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el 

seu projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i 

crítiques 

Aquests dos objectius es concreten amb la definició de tres objectius específics segons el 

llistat següent: 

1. Fomentar la coneixença, relació i una cultura activa entre la població jove per tal de 

fer-la participar més com a grup social i també a la vida quotidiana del municipi 

1.1. Generar espais de trobada entre la població jove i també amb el Servei de 

Joventut municipal per tal d’ampliar i consolidar-ne el vincle a través de la vivència de 

diverses experiències 

 

2. Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el 

seu projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i 

crítiques 

2.1. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de 

qualitat, a la mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu 

desenvolupament a través d’un acompanyament pròxim i integral 

2.2. Millora de les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves oferint 

orientació, assessorament i formació ocupacional 

A continuació es presenta una graella on s’exposa de forma global i aclaridora, els diferents 

objectius estratègics i específics corresponents a cada línia prioritària, així com les actuacions 

que es despleguen de cada objectiu específic. La graella també es complementa especificant 

l’àmbit d’intervenció de cada actuació i el número de fitxa de cada actuació. 

També s’ha tingut en compte la naturalesa de les actuacions, és a dir, si la política de Joventut 

és comarcal, mancomunada amb Osona centre o municipal. 

Quant es parla de política mancomunada amb Osona centre, es fa referència a aquelles 

actuacions que es desenvolupen amb la resta de municipis que compten amb la tècnica de 

Joventut compartida d’Osona centre, també present a Tavèrnoles. 
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1. Fomentar la 

coneixença, 
relació i una 

cultura activa 
entre la població 

jove per tal de 
fer-la participar 
més com a grup 
social i també a 

la vida 
quotidiana del 

municipi 
 

1.1. Generar espais de 
trobada entre la 

població jove i també 
amb el Servei de 

Joventut municipal per 
tal d’ampliar i 

consolidar-ne el vincle 
a través de la vivència 

de diverses 
experiències 

Suport en 
esdeveniments 

populars 

 

1 M ● ●  ● ● ● ● 

Sopar  jove 
 

2 M    ● ● ● ● 

Activa Jove 
 

 
3 M ●   ● ● ● ● 

Raid dels Ausetans 
 

4 C ●   ● ● ● ● 

Sortida parc aquàtic  5 O ● ●  ● ● ● ● 

Sortida Port Aventura 

 

6 0 ● ●  ● ● ● ● 

2. 
 

Facilitar 
l’emancipació de 

les persones 
joves 

incrementant la 
seva participació 

en el seu 
projecte de vida 
amb la intenció 
que esdevinguin 

persones més 
autònomes i 

crítiques 

2.1. Promocionar i 
garantir a les persones 

joves, l'accés a una 
informació de qualitat, a 

la mobilitat i a 
experiències culturals i 

formatives que 
promoguin el seu 

desenvolupament a 
través d’un 

acompanyament pròxim i 
integral 

Descentralització de 
l’Oficina Jove d’Osona 

al municipi 

 
7 

M 
C 

● ● ● ● ● ● ● 

Col·laboració PIDCES al 
SES Calldetenes 

 
8 O ● ●  ● ● ● ● 

La Parabòlica 
 

9 M ● ● ● ● ● ● ● 

Bus Nit 
 

10 C    ● ● ● ● 

Oficina d’habitatge del 
CCO 

 
11 C   ●    ● 

Càpsula  12 C ● ●   ● ● ● 
Servei Intervenció 
Comunitària (OJO) 

 
13 C ●   ● ● ● ● 

Eines joves 
d’orientació i 
sensibilització 

 
14 C ● ●  ● ● ● ● 

2.2. Millora de les 
oportunitats 

d’ocupabilitat de les 
persones joves oferint 

orientació, 
assessorament i formació 

ocupacional 

Garantia Juvenil 
 

15 C ● ●   ● ● ● 

Joves per l'ocupació 

 

16 C ● ●  ● ● ● ● 

 

Política de Joventut: Comarcal (C), Mancomunada Osona centre (O), Municipal (M) 

 

3.4 ACTUACIONS 

A continuació es detallen en format de fitxa, les setze actuacions dissenyades, especificant tots 

aquells aspectes necessaris per desenvolupar l’actuació en qüestió.  
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Actuació SUPORT EN ESDEVENIMENTS POPULARS Núm. de fitxa: 1 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
1. Fomentar la coneixença, relació i una cultura activa entre la població jove per tal de fer-la 

participar més com a grup social i també a la vida quotidiana del municipi 

Objectiu específic: 
Generar espais de trobada entre la població jove i també amb el Servei de Joventut municipal 
per tal d’ampliar i consolidar-ne el vincle a través de la vivència de diverses experiències 

 

DESCRIPCIÓ Es tracta d’una actuació que pretén donar diferents tipus de suports als esdeveniments 
populars de Tavèrnoles. Aquests suports, a part de poder ser tècnics i/o econòmics, es volen 
centrar en la participació de les persones joves del municipi com a personal de suport –
voluntaris en actes del municipi com la Festa Major, Castanyada, Fira de Sant Galderic, 
Caminada de Primavera, etc. La participació de les persones joves s’entén des de diferents 
nivells: presa de decisions, disseny de les actuacions, organització i implementació. 

OBJECTIUS -Augmentar la visibilitat de les activitats que es realitzen en cada esdeveniment popular 
-Apropar les activitats al públic jove per fomentar la seva participació i implicació 
- Engrescar a les persones joves a formar part dels actes populars a fi de fer-losmés actius i 
vinculats al municipi 
- Facilitar l’organització dels esdeveniments a través de suport logístic, tècnic, econòmic i amb 
capital humà 

ACCIONS -Creació grup de joves voluntaris/àries 
- Execució d’activitats d’interès juvenil i d’interès de tota la ciutadania 
- Coordinació amb entitats i regidories de l’Ajuntament de Tavèrnoles 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: Regidoria de Joventut i altres regidories de Tavèrnoles, entitats i empreses 
organitzadores, joves del municipi 

Recursos: Humans: Tècnica de Joventut compartida, personal administratiu, regidories 
de Tavèrnoles de Joventut de Sant Julià de Vilatorta, membres de les 
entitats i empreses, joves del municipi 

Equipaments / 
Materials: Equipaments municipals i entorn natural del municipi 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació SOPAR JOVE Núm. de fitxa: 2 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
1. Fomentar una cultura activa entre la població jove per tal de fer-la participar més com 

a grup social i també a la vida quotidiana del municipi 

Objectiu específic: 
1.1. Generar espais de trobada entre la població jove i també amb el Servei de Joventut 
municipal per tal d’ampliar i consolidar-ne el vincle a través de la creació de noves experiències 

 

DESCRIPCIÓ Es tracta de realitzar una trobada amb totes les persones joves del municipi d’entre 12 i 29 
anys. S’escull el dia i lloc entre totes les persones interessades a assistir al sopar i l’ajuntament 
n’assumeix el cost. Aquests sopars dinamitzats per la tècnica de Joventut compartida, es 
realitzen anualment i promouen la coneixença i relació de les persones joves, doncs cada any hi 
ha noves generacions, i també serveix per donar visibilitat a les actuacions que es realitzen des 
de la Regidoria de Joventut i al mateix temps es recullen les iniciatives que sorgeixen. 

OBJECTIUS -Promoure un espai de trobada entre tots els perfils de joves del municipi (diferents edats, 
interessos, etc.) 
- Fer visible i engrescar a participar a les actuacions que es realitzen des de la Regidoria de 
Joventut 
-Potenciar el coneixement i vincle amb la tècnica de Joventut 
-Recollir iniciatives, canalitzar-les, buscar aliances per desenvolupar-les, etc. 

ACCIONS - Decisió de la data i lloc del sopar entre totes les persones joves interessades 
-Dinàmica participativa per recollir propostes 
-Constitució “grup motor” per realitzar les propostes sorgides 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tavèrnoles, joves participants al sopar jove 

Recursos: Humans: 
Tècnica de Joventut compartida, joves interessats del municipi 

Equipaments / 
Materials: Restaurant de l’entorn del municipi 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació ACTIVA JOVE Núm. de fitxa: 3 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits:  Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
1. Fomentar la coneixença, relació i una cultura activa entre la població jove per tal de fer-la 

participar més com a grup social i també a la vida quotidiana del municipi 

Objectiu específic: 
Generar espais de trobada entre la població jove i també amb el Servei de Joventut municipal 
per tal d’ampliar i consolidar-ne el vincle a través de la vivència de diverses experiències 

 

DESCRIPCIÓ Aquesta actuació anual fa referència a l’activitat escollida pel grup de joves del municipi que 
pretén fomentar la coneixença, interacció i i cohesió d’aquest grup. Aquestes activitats, 
proposades i escollides pels propis nois i noies del municipi, poden ser de caire esportiu, 
cultural, de descoberta de l’entorn natural, etc.  

OBJECTIUS  
- Fomentar la interacció de les persones joves de diferent edat, sexe, interessos, etc. 
-Incrementar la relació i vincle entre la tècnica de Joventut i la població jove  
-Propiciar espais i estratègies perquè hi hagi relació entre les persones joves del municipi més 
enllà de l’activitat en sí, esdevenint en relació d’amistat 
-Fomentar l'ús dels equipaments municipals i l'entorn natural del municipi 

ACCIONS  
- Proposta i presa de decisió de les activitats a realitzar 
- Constitució del grup de joves amb interès a participar de l’activitat 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tavèrnoles, joves del municipi, empresa externa 

Recursos: Humans: 
Tècnica de Joventut compartida, empresa externa 

Equipaments / 
Materials: 

Equipaments municipals, entorn natural de Tavèrnoles, altres espais, 
equipaments i materials necessaris 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació RAID DELS AUSETANS Núm. de fitxa: 4 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
1. Fomentar la coneixença, relació i una cultura activa entre la població jove per tal de fer-la 

participar més com a grup social i també a la vida quotidiana del municipi 

Objectiu específic: 
Generar espais de trobada entre la població jove i també amb el Servei de Joventut municipal 
per tal d’ampliar i consolidar-ne el vincle a través de la vivència de diverses experiències 

 

DESCRIPCIÓ Programa mancomunat amb els ajuntaments que s’hi volen adherir d’Osona de participació i 
integració en el lleure, que consisteix en oferir un raid d’aventura. El programa contempla dos 
nivells de participació: nivell local i nivell comarcal, on els participants interactuen amb joves de 
diferents municipis d’Osona. A Tavèrnoles aquest programa té bona acceptació pel que fa a la 
categoria de majors d’edat.  

 

OBJECTIUS - Fomentar la participació, la responsabilitat i la integració social dels joves en els respectius 
municipis posant-los en contacte amb els moviments socials, entitats i recursos municipals 
d’una manera amena i divertida 
- Potenciar la integració social dels joves, tant pel què fa a joves immigrants com a joves 
autòctons, tot reforçant la cohesió social del col·lectiu jove. 

 

ACCIONS - Fase Local 
- Fase Comarcal 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Consell Comarcal d’Osona, ajuntaments d’Osona participants, empresa Anigami 

Recursos: Humans: Grup motor configurat pels tècnics/ques de joventut dels municipis 
adherits. 
 

Equipaments / 
Materials: 

Equipament esportiu d’algun municipi participant, Centre Cívic de 
Tavèrnoles, instal·lacions d’Anigami 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació SORTIDA PARC AQUÀTIC Núm. de fitxa: 5 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
1. Fomentar la coneixença, relació i una cultura activa entre la població jove per tal de fer-la 

participar més com a grup social i també a la vida quotidiana del municipi 

Objectiu específic: 
Generar espais de trobada entre la població jove i també amb el Servei de Joventut municipal 
per tal d’ampliar i consolidar-ne el vincle a través de la vivència de diverses experiències 

 

DESCRIPCIÓ Programa mancomunat amb els ajuntaments que compten amb la figura de la tècnica de 
joventut compartida: Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, Calldetenes, Tavèrnoles, Vilanova de 
Sau i Les Masies de Roda, i el tècnic compartit d’Orís i Bisaura.    
El cost de la sortida és assequible, doncs la persona jove es fa càrrec del cost de l’entrada i 
l’ajuntament assumeix el cost del transport. 

OBJECTIUS - Potenciar la interacció entre les persones joves de Sant Julià de Vilatorta i els municipis 
participants 
- Oferir oportunitats a les persones joves i a la pròpia tècnica de Joventut compartida de 
reforçar el vincle creat i/o crear-lo de nou  
- Recollir demandes i respondre consultes en un format més informal i proper a les persones 
joves  
- Oferir alternatives d’oci durant el període de vacances escolars 

ACCIONS Establir una trobada comuna entre municipis propers geogràficament en què les persones joves 
tenen amistats d’arreu d’aquests municipis per crear vincle territorialment i oferir una 
alternativa a les persones joves que ja sigui econòmicament o per alguna altra raó, no 
assisteixen a casals de vacances, esportius, colònies, etc. 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de: Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, 
Tavèrnoles, Vilanova de Sau, Folgueroles, Les Masies de Roda, Orís i municipis del 
Bisaura 

Recursos: Humans: Tècnics compartits de Joventut del Consell Comarcal d’Osona, 
monitoratge 

Equipaments / 
Materials: 

Punts Joves d’Osona centre, ajuntaments participants, Parc aquàtic, 
lloguer autobusos 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació SORTIDA A PORT AVENTURA Núm. de fitxa: 6 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
1. Fomentar la coneixença, relació i una cultura activa entre la població jove per tal de fer-la 

participar més com a grup social i també a la vida quotidiana del municipi 

Objectiu específic: 1.1. Generar espais de trobada entre la població jove i també amb el Servei de Joventut 
municipal per tal d’ampliar i consolidar-ne el vincle a través de la vivència de diverses 
experiències 

 

DESCRIPCIÓ Programa mancomunat amb els ajuntaments que compten amb la figura de la tècnica de 
joventut compartida: Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, Folgueroles,  Tavèrnoles, Vilanova de 
Sau i Les Masies de Roda.    
El cost de la sortida és assequible, doncs la persona jove es fa càrrec del cost de l’entrada i 
l’ajuntament assumeix el cost del transport. 

OBJECTIUS - Potenciar la interacció entre les persones joves de Sant Julià de Vilatorta i els municipis 
participants 
- Oferir oportunitats a les persones joves i a la pròpia tècnica de Joventut compartida de 
reforçar el vincle creat i/o crear-lo de nou  
- Recollir demandes i respondre consultes en un format més informal i proper a les persones 
joves  
- Oferir alternatives d’oci durant el període de vacances escolars 

ACCIONS Establir una trobada comuna entre municipis propers geogràficament en què les persones joves 
tenen amistats d’arreu d’aquests municipis per crear vincle territorialment i oferir una 
alternativa a les persones joves que ja sigui econòmicament o per alguna altra raó, no 
assisteixen a casals de vacances, esportius, colònies, etc. 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de: Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, 
Tavèrnoles, Vilanova de Sau, Folgueroles i Les Masies de Roda 

Recursos: Humans: Tècnica compartida de Joventut del Consell Comarcal d’Osona, 
monitoratge 

Equipaments / 
Materials: 

Punts Joves d’Osona centre, ajuntaments participants, Port 
Aventura, lloguer autobusos 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació DESCENTRALITZACIÓ DE L’OFICINA JOVE D’OSONA AL 

MUNICIPI 

Núm. de fitxa: 7 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 1. Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el 
seu projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i 
crítiques 

Objectiu específic: 2.3. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de qualitat, a la 
mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu desenvolupament a través 
d’un acompanyament pròxim i integral 

 

DESCRIPCIÓ Sempre que s’escau – per consultes concretes, dinamització d’actuacions municipals i 
comarcals, etc-, la tècnica de Joventut té presència al municipi dins l’espai del Centre Cívic. Amb 
la presència de la figura tècnica pretén reafirmar-se com a referent juvenil i poder oferir 
informació d’interès juvenil tan pel col·lectiu jove del municipi, com per les seves famílies i 
persones interessades. 

OBJECTIUS -Garantir l’accés de les persones joves i a les seves famílies a una informació pròxima, integral i 
de qualitat 
-Oferir un espai físic de trobada, de consulta i de dinamització 
-Visibilitzar i ampliar la participació a les actuacions de la Regidoria de Joventut 
-Fomentar l'ús dels equipaments municipals i entorn natural del municipi 
-Fer difusió de les actuacions de la Regidoria de Joventut i altres informacions d’interès 

ACCIONS - Activitats / tallers d’interès juvenil amb la participació en el disseny i en la organització per 
part del col·lectiu jove 
-Punt d’Informació Juvenil 
- Cartellera informativa d’interès juvenil 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Regidoria de Joventut de Tave rnoles, joves del municipi 

Recursos: Humans: 
Tècnica de Joventut compartida, joves del municipi 

Equipaments / 
Materials: 

Centre Cívic i altres equipaments municipals, materials necessaris 
per la realització dels tallers / activitats 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació COL·LABORACIÓ PIDCES AL SES CALLDETENES  Núm. de fitxa: 8 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

Objectiu específic: 2.3. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de qualitat, a la 
mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu desenvolupament a través 
d’un acompanyament pròxim i integral 

 

DESCRIPCIÓ Aquest és un programa d’informació i dinamització que es porta a terme a la secció d’institut de 
Calldetenes. Consta de vàries intervencions durant el curs escolar per part de la tècnica de 
Joventut compartida d’Osona centre i dels tècnics municipals de Joventut de Calldetenes i de 
Sant Julià de Vilatorta. Es vol fer arribar als joves tota la informació i recursos que poden ser del 
seu interès tan a nivell municipal dels diferents municipis d’Osona centre, i també a nivell 
comarcal. Al SES Calldetenes hi estudien joves de Tavèrnoles i és un espai que facilita el 
contacte d’aquests joves estudiants amb la tècnica de Joventut compartida. 

OBJECTIUS -Ser referent de Joventut per arribar al màxim nombre de joves del municipi 
-Potenciar la participació juvenil dins i fora del centre educatiu 
-Donar suport en les iniciatives que sorgeixin a través del Consell de Delegats/des 
-Ampliar la difusió i informació de la Regidoria de Joventut de Tavèrnoles 

ACCIONS -Passa - classes a l’inici de curs i en altres moments puntuals del curs escolar 
-Suport al Consell de Delegats/des 
-Dinamització de projectes comarcals 
-Mostrador de Joventut (cartells, inscripcions) 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Servei de Joventut d’Osona centre, Consell de Delegats/des, equip directiu del SES Calldetenes 

Recursos: Humans: Tècnica de Joventut compartida, tècnics municipals de Calldetenes i 
de Sant Julià de Vilatorta,  professionals especialistes pels tallers 

Equipaments / 
Materials: Secció d’Institut de Calldetenes 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació LA PARABÒLICA Núm. de fitxa: 9 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 2.Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

 
Objectiu específic: 2.1. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de qualitat, a la 

mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu desenvolupament a través 
d’un acompanyament pròxim i integral 

 

DESCRIPCIÓ A part de comptar amb la presència de la tècnica de Joventut en l’espai físic del Centre Cívic, i 
amb la voluntat de seguir creant vincle i oferir informació de qualitat, aquesta actuació 
contempla la difusió de totes les actuacions de la regidoria i altra informació d’interès juvenil a 
través de diferents canals de difusió i de comunicació. 

OBJECTIUS -Garantir l’accés a una informació d’interès juvenil de qualitat 
-Donar resposta a consultes, demandes, etc.  
-Comptar amb una comunicació directe, fluïda i permanent entre la Regidoria de Joventut i les 
persones joves del municipi 
-Dotar les xarxes socials i grups de Whatsapp de contingut variat i útil 
- Ampliar la coneixença i difusió de la regidoria 

ACCIONS -Disseny de material gràfic per la difusió de les actuacions de la Regidoria de Joventut per tal 
que sigui més atractiva i propera al col·lectiu jove 
-Ús de diferents estratègies de comunicació: bustiada, cartells a diferents punts del municipi, 
xarxes socials, web i revista municipal, grups de Whatsapp, etc 
- Coordinació amb diferents agents: Serveis Socials, etc. 
 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: Tècnica de Joventut compartida d’Osona centre, Ajuntament de Tavèrnoles, joves del municipi, 
altres persones interessades en la informació juvenil 

Recursos: Humans: Tècnica de Joventut compartida d’Osona centre, personal 
administratiu de l’Ajuntament de Tavèrnoles 

Equipaments / 
Materials: Telèfon mòbil, ordinador amb connexió a Internet 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació BUS NIT Núm. de fitxa: 10 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

Objectiu específic: 2.3. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de qualitat, a la 
mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu desenvolupament a través 
d’un acompanyament pròxim i integral 

 

DESCRIPCIÓ Servei d’autobús nocturn per assistir al Carnaval de Torelló, impulsat pel Consell Comarcal 
d’Osona a petició dels municipis de la comarca. Aquest programa pretén facilitar la mobilitat 
juvenil i reduir el risc de sinistralitat a la carretera.  

 

OBJECTIUS - Facilitar la mobilitat juvenil en un esdeveniment ludicofestiu de grans dimensions a la comarca 
- Reduir el risc de sinistraliat a la carretera en una data assenyalada com ho és el carnaval de 
Torelló 

ACCIONS Establiment d’una línia de transport des dels diferents municipis d’Osona per poder assistir al 
carnaval més concorregut de la comarca. 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Torelló, ajuntaments d’Osona participants  

Recursos: Humans: 
Comissió tècnics  de joventut d’Osona, monitoratge 

Equipaments / 
Materials: Ajuntament de Tavèrnoles, lloguer d’autobusos 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació OFICINA D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA Núm. de fitxa: 11 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 2.Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

 
Objectiu específic: 2.1. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de qualitat, a la 

mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu desenvolupament a través 
d’un acompanyament pròxim i integral 

 

DESCRIPCIÓ Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell s’ofereix un servei d’informació, d’assessorament i de 
gestió en matèria d’habitatge a les persones joves i a resta de ciutadania de la comarca 
d’Osona. 

OBJECTIUS - Facilitar l’accés de les persones joves a un habitatge 
- Assessorar en temes que poden ser desconeguts per les persones joves 
- Donar a conèixer les diferents opcions per emancipar-se (habitatges de protección oficial, 
Renda bàsica d’emancipació, …)  

ACCIONS -Tramitació de les cèdules d’habitabilitat 
- Ajuts de rehabilitació d’habitatges  
- Subvencions per al pagament del lloguer i Borsa de lloguer 
-Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i Borsa de lloguer 
-Assessorament tècnic en temes relacionats amb l’habitatge 
 
 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Consell Comarcal d’Osona - Oficina d’habitatge  

Recursos: Humans: 
Tècnic/s de l’Oficina d’habitatge 

Equipaments / 
Materials: Oficina d’habitatge 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació CÀPSULA Núm. de fitxa: 12 

 
Política de joventut: 

Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 2.Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

Objectiu específic: 2.1. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de qualitat, a la 
mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu desenvolupament a través 
d’un acompanyament pròxim i integral 

 

DESCRIPCIÓ Càpsula són unes jornades d’orientació acadèmica i professional destinades a l’alumnat de 4t 
d’ESO dels centres educatius de la comarca d’Osona. Aquestes jornades centralitzen tota 
l’oferta de batxillerat i de formació professional present a Osona, que mitjançant diferents 
formats de tallers i xerrades, volen ajudar als joves en aquest moment de transició de l’etapa 
d’educació obligatòria, a la post obligatòria. També s’encara a les famílies i a altres agents 
implicats en aquest moment vital dels joves (professorat, tècnics/ques de Joventut, altres 
agents socioeducatius). 

OBJECTIUS - Donar a conèixer les diferents opcions de formació existents a la comarca d’osona, per tal 
d’ajudar a clarificar quines opcions són més adequades per a cada perfil de jove 
- Dotar als joves, a la comunitat educativa i als agents socioeducatius, de la informació 
necessària per ajudar en la presa de decisions de l’itinerari que vol seguir el jove 
- Centralitzar tota l’oferta formativa post obligatòria de la comarca d’Osona a fi d’optimitzar la 
difusió, informació i orientació acadèmica  
- Fomentar la participació i representació de tots els centres educatius d’Osona que ofereixen 
formació post obligatòria  

 
ACCIONS - Punts d’Orientació Personalitzada (POP’s) 

- Tallers/ xerrades sobre totes les famílies de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior que es 
poden cursar a Osona 
- Tallers/xerrades sobre les diferents modalitats i itineraris de Batxillerat 
- Sessions d’orientació per facilitar la presa de decisions, autoconeixement, competències 
transversals, etc. 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: Consell Comarcal d’Osona – Servei de Joventut i Servei d’Ensenyament, Grup motor configurat 
pels tècnics de joventut dels municipis d’Osona, ajuntaments i centres educatius d’Osona 
participants 

Recursos: Humans: Grup motor configurat pels tècnics de joventut dels municipis 
adherits, professorat dels centres educatius participants, altres 
experts 

Equipaments / 
Materials: Edifici El Sucre, Recinte Firal El Sucre 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació SERVEI INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA - 
OFICINA JOVE D’OSONA 

Núm. de fitxa: 13 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 2.Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

 
Objectiu específic: 2.1. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de qualitat, a la 

mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu desenvolupament a través 
d’un acompanyament pròxim i integral 

 

DESCRIPCIÓ El projecte de salut comunitària del Consell Comarcal d’Osona pretén enfocar la prevenció i la 
reducció de riscos derivats del consum de substàncies a través d’una metodologia comunitària. 
Aquest servei de promoció de la salut ofereix recursos especialitzats a joves i a les seves 
famílies, i a professionals, posant especial atenció en els àmbits relacionats amb les drogues, 
l’oci nocturn, les relacions afectives i el benestar emocional i psicològic. També implementa un 
treball col·laboratiu en xarxa amb la resta d’agents del territori, posant especial atenció a 
aquells que ofereixin serveis específics per a joves. 

OBJECTIUS - Planificar accions per prevenir i reduir els riscos associats als ambits esmentats anteriorment    
mitjançant diferents formats i publics actuacions a curt, mitjà i llarg termini 
- Donar suport als ajuntaments d’Osona en la detecció i en el disseny d’accions de prevenció i 
sensibilització  
- Estructurar un treball específic en relació a l’eradicació de les violències masclistes 
- Augmentar l’impacte als mitjans de comunicació de les accions i programes desenvolupades 

ACCIONS - Programa PASA 
- Formació: joves i famílies, professionals 
- Oci nocturn campanyes 
- Servei d’Atenció directe al jove 
-Protocol d’actuació en contextos d’oci nocturn 
 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: Consell Comarcal d’Osona, Oficina Jove d’Osona, ajuntaments d’Osona participants, 
entitats juvenils 

Recursos: Humans: Tècnic d’Intervenció comunitària, tècnics/ques municipals 
participants (Joventut, Serveis Socials, Ensenyament, Esports, Festes) 

Equipaments / 
Materials: Oficina Jove d’Osona 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació EINES JOVES D’ORIENTACIÓ I SENSIBILITZACIÓ – 
OFICINA JOVE D’OSONA 

Núm. de fitxa: 14 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 
2.Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

Objectiu específic: 2.1. Promocionar i garantir a les persones joves, l'accés a una informació de qualitat, a la 
mobilitat i a experiències culturals i formatives que promoguin el seu desenvolupament a través 
d’un acompanyament pròxim i integral 

 

DESCRIPCIÓ Aquestes eines fan referència als tallers gratuïts que s’ofereixen als centres d’Osona que 
imparteixen ESO, Batxillerat, formació professional i també a l’universitat. Els tallers estan 
dissenyats principalment, per treballar aspects importants en l’etapa de transició i creixement 
dels i les joves; incloent temàtiques per prevenir conductes de risc, la construcció de la identitat 
de gènere, la sexualitat però també eines que pretenen donar resposta als dubtes de feina, 
aspectes legals o Garantia Juvenil.  

OBJECTIUS -Prevenir conductes de risc associades al consum de substàncies tòxiques i associades a 
conductes abusives entre joves 
-Sensibilitzar l’alumnat sobre les oportunitats i els riscos de l’ús de les noves tecnologies 
(Cyberbullying, establir pautes de consum responsable, …) 
-Oferir i treballar estratègies i respostes per a una presa de decisions autònoma i responsable, a 
fi d’evitar la pressió de grup 
-Treballar el concepte de perspectiva de gènere 

 

ACCIONS -Tallers de salut comunitària  
-Tallers de relacions afectives 
-Tallers d’orientació sociolaboral 
-Tallers a mida i Guia de recursos 
-Formació per a professorat, professionals i AMPES 
 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Consell Comarcal d’Osona, Oficina Jove d’Osona, Oficina VicDones –SIAD Osona 

Recursos: Humans: Tècnic d’Intervenció comunitària, tècnics/ques  de l’Oficina 
VicDones- SIAD Osona, Impulsores Garantia Juvenil 

Equipaments / 
Materials: Centres educatius de secundària de la comarca d’Osona 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació GARANTIA JUVENIL Núm. de fitxa: 15 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 2.Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

 
Objectiu específic: 

2.2. Millora de les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves oferint orientació, 
assessorament i formació ocupacional 

 

DESCRIPCIÓ La Garantia Juvenil és una iniciativa europea de lluita contra l’atur juvenil per garantir a les 
persones joves de 16 a 29 anys, tant si estan inscrits en el serveis públics d’ocupació com si no, 
oportunitats de millora de l’ocupació mitjançant oferta concreta (de feina, de formació o de 
període de pràctiques). També ofereix ajuts per a les empreses. 

OBJECTIUS - Millorar la intermediació laboral a través d’espais de recerca de feina, serveis d’orientació, 
joves universitaris, etc. 
- Millorar l’ocupabilitat de les persones joves amb practiques no laborals, formació profesional 
dual, FOAP, etc. 
- Afavorir la contractació de les persons joves en empreses del territori 
- Afavorir l’emprenedoria 
 

ACCIONS -Formació: desenvolupament de competències professionals 
-Inserció: al mercat laboral a través de practiques o contractes laborals 
-Emprenedoria i autoocupació 
-Orientació laboral 
 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Consell Comarcal d’Osona, entitats públiques i privades, Servei d’Ocupació de Catalunya 

Recursos: Humans: 

Impulsores Garantia Juvenil Osona 

Equipaments / 
Materials: Oficina Jove d’Osona 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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Actuació JOVES PER L’OCUPACIÓ Núm. de fitxa: 16 

 
Política de joventut: Comarcal Mancomunat Osona Centre Municipal 

Àmbits: Educació Treball Habitatge Salut Participació Cultura Inclusió social 

Objectiu estratègic: 2.Facilitar l’emancipació de les persones joves incrementant la seva participació en el seu 
projecte de vida amb la intenció que esdevinguin persones més autònomes i crítiques 

 
Objectiu específic: 

2.2. Millora de les oportunitats d’ocupabilitat de les persones joves oferint orientació, 
assessorament i formació ocupacional 

 

DESCRIPCIÓ El programa Joves per l’ocupació a grans trets, compta amb una fase de formació 
professionalitzadora en diferents àmbits amb sortides laborals a Osona i una altra fase de 
període de pràctiques. Va destinat a joves d’entre 16 i 25 anys residents a Osona, amb graduat 
o no d’ESO, i que es trobin en situació d’atur i inscrits a Garantia Juvenil i a l’Oficina de Treball 
de la Generalitat. S’ofereix beca de transport i d’assistència. 

 

OBJECTIUS - Millorar l’ocupabilitat de les persones joves mitjançant formació professional, pràctiques a 
empreses i orientació  laboral 
- Facilitar el retorn al sistema educatiu  

ACCIONS - Formació professionalitzadora (200h) 
- Pràctiques a empreses (80h) 
- Contracte laboral 
- Orientació laboral per a la recerca de feina 
- Obligatorietat d’estudi per a l’obtenció de la titulació d’ESO i per als cursos d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà 
- Orientació per al retorn al sistema educatiu 
 

 
Destinataris: 14 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 29 

Temporització: ANYS 2018 – 2021  

 G F M A M J J A S O N D 

Disseny/Planificació             

Execució             

Avaluació             

Agents implicats: 
Consell Comarcal d’Osona, tècnics/ques de joventut i educadors socials d’Osona 

Recursos: Humans: 
Tècniques del programa Joves per l’ocupació 

Equipaments / 
Materials: Empreses, centres educatius segons formació professionalitzadora 

Econòmics: Segons pressupost anual / Número d’inscripcions 

 

AVALUACIÓ Avaluació inicial, avaluació intermèdia i avaluació final segons Matriu d’Avaluació 
d’Accions M2 
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4. AVALUACIÓ 

4.1 DEFINICIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

Aquest pla contempla dos nivells d’avaluació. Per una banda l’avaluació de les actuacions que 

es farà en tres fases (inicial, intermèdia i final), i per l’altra l’avaluació del disseny del pla que 

es farà en dues fases (a final d’any i al final dels quatre anys que comprèn el pla). 

AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS 

Serveix per rendir comptes i possibilitar una millora en l’eficàcia i eficiència de l’actuació per a 

la propera edició, si s’escau. 

- Avaluació Inicial:  es fa en la fase de formulació de l’actuació a fi d’analitzar si aquesta 

és necessària i possible. 

- Avaluació Intermèdia: es fa durant la implementació de l’actuació a fi d’analitzar si 

l’actuació s’està implementant segons el previst, i així poder introduir correccions per 

facilitar l’assoliment dels resultats previstos. 

- Avaluació final: es fa quan l’actuació ha finalitzat i serveix per analitzar tan la 

implementació de l’actuació com els seus impactes i l’eficiència de la intervenció. 
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Aquestes avaluacions es faran seguint la matriu d’avaluació “M1 – AVALUACIÓ DE LES 

ACTUACIONS”. 

AVALUACIÓ DEL DISSENY DEL PLA 

- Avaluació a final d’any: serveix com a indicador per valorar com està anant la 

implementació del pla i si es podran assolir o no els seus objectius un cop passats els 

quatre anys.  

- Avaluació al final dels quatre anys que comprèn el pla: serveix per rendir comptes del 

pla local i també com a eina pel disseny del proper pla. 

Part d’aquesta avaluació fa referència al propi disseny del pla, comprovant que els 

objectius propis de cada actuació contribueixen en l’assoliment dels objectius 

específics i que, per tant, les actuacions formulades són encertades. Si les avaluacions 

de totes les actuacions formulades per tal d’assolir un objectiu específic són positives, 

però l’objectiu no s’ha assolit, llavors haurem de pensar que les actuacions no són 

suficients o que estan mal formulades i que, per tant, el disseny d’aquest pla estaria 

mal plantejat. 

Aquestes avaluacions es faran seguint la matriu d’avaluació “M2 – AVALUACIÓ DEL DISSENY 

DEL PLA”. 

4.2 MATRIUS D’AVALUACIÓ 

M1 - AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS 
AVALUACIÓ INICIAL 

MOMENT/PERÍODE: Període de disseny/Planificació de l’actuació (veure fitxa corresponent) 
 
INDICADOR DEFINICIÓ FÓRMULA INSTRUMENT 

Vincle amb 
l’objectiu específic 

Els objectius de 
l’actuació contribueixen 
en l’assoliment de 
l’objectiu específic 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 
- Reunió interna. 

Modificacions 
respecte anys o 
edicions anteriors 

L’actuació ha de patir 
modificacions respecte 
anys o edicions 
anteriors o bé s’ha 
d’anul·lar 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

- No necessita 
modificacions. 
- Necessita modificacions. 
- S’ha d’anul·lar. 

- Avaluació final de 
l’edició anterior de 
l’actuació. 
- Anàlisi del context 
actual. 
- Reunió interna. 

Perfil dels 
destinataris 

Es garanteix l’accés als 
diferents perfils de 
joves (edat, sexe, ètnia, 
situació 
socioeconòmica) 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Coordinació amb agents 
que estan en contacte 
amb diferents perfils de 
joves. 
- Reunió interna. 

Recursos Els recursos humans, Si / No - Projecte de l’actuació. 
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econòmics i materials 
són segons previsió 

- Reunió interna. 

Agents implicats 
Els agents implicats són 
segons previsió 

Si / No 
- Projecte de l’actuació. 
- Reunió interna. 

Temporització 

Es respecten els tempos 
de disseny / planificació 
segons fitxa 
corresponent  

Si / No 
- Fitxa de l’actuació. 
- Reunió interna. 

 

AVALUACIÓ INTERMÈDIA 

MOMENT/PERÍODE: Al mig del període d’execució de l’actuació (veure fitxa corresponent) 
 

INDICADOR DEFINICIÓ FÒRMULA INSTRUMENT 

Es preveu assolir 
els objectius  

En aquest moment de 
l’execució es preveu la 
consecució dels 
objectius 

Si / No 
- Reunió interna. 
- Preguntes als assistents. 

Difusió i 
destinataris 

La difusió de l’actuació 
ha set accessible al 
públic destinatari 

Si / No 
- Registre d’assistència / 
Inscripcions. 
- Preguntes als assistents. 

Recursos 

Els recursos humans, 
econòmics i materials 
segueixen sent segons 
previsió 

Si / No 
- Reunió interna. 
- Projecte de l’actuació. 

Agents implicats 
Els agents implicats 
segueixen sent segons 
previsió 

Si / No 
- Reunió interna. 
- Projecte de l’actuació. 

Temporització 

En aquest moment de 
l’execució es preveu dur 
a terme totes les 
actuacions de la fitxa de 
l’actuació corresponent 

Si / No 
- Reunió interna. 
- Projecte de l’actuació. 

 

AVALUACIÓ FINAL 

MOMENT/PERÍODE: Un cop acabat el període d’execució de l’actuació (veure fitxa corresponent) 
 

INDICADOR DEFINICIÓ FÒRMULA INSTRUMENT 

Nombre d’usuaris 

El nombre d’usuaris és 
adequat a la raó de ser 
de l’actuació i no ha 
disminuït respecte 
l’edició anterior 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Registre d’assistència / 
Inscripcions. 
- Reunió interna. 

Perfil dels usuaris 

El perfil (edat, sexe, 
ètnia, situació 
socioeconòmica) dels 
usuaris correspon al 
perfil dels destinataris 
de l’actuació 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Registre d’assistència / 
Inscripcions. 
- Reunió interna. 

Permanència 

Els joves han fet ús de 
l’actuació durant tot el 
temps d’execució 
d’aquesta 

Si / No 
- Registre d’assistència. 
 

Usuaris nous Hi ha usuaris nous  Si / No 
- Registre d’inscripcions a 
l’Intranet osonajove. 
- Memòries tècniques de 
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l’actuació d’edicions 
anteriors. 

Continuïtat dels 
usuaris 

Hi ha usuaris que 
repeteixen 

Si / No 

- Registre d’inscripcions a 
l’Intranet osonajove. 
- Memòries tècniques de 
l’actuació d’edicions 
anteriors. 

Actuacions 
previstes 

S’han portat a terme 
totes les actuacions 
previstes a la fitxa de 
l’actuació corresponent 
i han funcionat 

Si / No 

- Qüestionari d’avaluació. 
- Entrevista 
personalitzada. 
- Reunió interna. 

Noves actuacions 

S’han portat a terme 
més actuacions de les 
que estaven previstes a 
la fitxa de l’actuació 
corresponent 

Si / No - Reunió interna. 

Objectius 

S’han complert tots els 
objectius especificats a 
la fitxa de l’actuació 
corresponent 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Qüestionari d’avaluació. 
- Entrevista 
personalitzada. 
- Reunió interna. 

Recursos 

S’ha disposat de tots els 
recursos humans, 
econòmics i materials 
especificats a la fitxa de 
l’actuació corresponent 

Si / No - Reunió interna. 
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M2 - AVALUACIÓ DEL DISSENY DEL PLA 
AVALUACIÓ A FINAL D’ANY 

MOMENT/PERÍODE: Periòdicament a l’acabar cada any. 
 
INDICADOR DEFINICIÓ FÓRMULA INSTRUMENT 

 
Concordança de 
les actuacions 
amb l’assoliment 
de cada objectiu 
específic 

En aquest moment es 
preveu la consecució de 
l’objectiu específic  

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Anàlisi del context 
actual. 
- Preguntes als assistents. 
- Reunió interna. 

Les actuacions estan 
contribuint en 
l’assoliment de 
l’objectiu específic 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Anàlisi del context 
actual. 
- Preguntes als assistents. 
- Reunió interna. 

La valoració de les 
actuacions per assolir 
l’objectiu específic és 
positiva 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Avaluacions finals i 
memòries tècniques de 
les actuacions. 
- Reunió interna. 

Flexibilitat del pla 
Hi ha hagut, o es 
preveuen canvis en el 
disseny del pla 

Si / No 

- Avaluacions finals i 
memòries tècniques de 
les actuacions. 
- Reunió interna. 

 

AVALUACIÓ AL FINAL DELS QUATRE ANYS QUE COMPRÈN EL PLA 

MOMENT/PERÍODE: Un cop hagin passat o estiguin a punt de passar els quatre anys corresponents a 
aquest pla i abans de començar la diagnosi pel proper pla. 
 

INDICADOR DEFINICIÓ FÒRMULA INSTRUMENT 

 
Concordança de 
les actuacions 
amb l’assoliment 
de cada objectiu 
específic 

S’ha assolit l’objectiu 
específic  

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Avaluacions a final 
d’any. 
- Reunió interna. 

Les actuacions han 
contribuït en 
l’assoliment de 
l’objectiu específic 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Avaluacions a final 
d’any. 
- Reunió interna. 

La valoració de les 
actuacions per assolir 
l’objectiu específic és 
positiva 

Percentatge d’actors implicats 
que expressen que: 

Si / No 

- Avaluacions a final 
d’any. 
- Reunió interna. 

Flexibilitat del pla 

Durant el període 
d’implementació hi ha 
hagut canvis en el 
disseny del pla 

Si / No 
- Avaluacions a final 
d’any. 
- Reunió interna. 
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5. TEMPORITZACIÓ 

DEL PLA 

Per desenvolupar el present pla, hem calendaritzat totes les actuacions que ens han de 

permetre complir amb la missió general del pla i els objectius que se’n deriven. 

Les 16 actuacions previstes a desenvolupar durant els pròxims quatre anys són anuals, així 

doncs, a continuació s’especifica en una taula, els tres aspectes rellevants de cada actuació i 

quan es duran a terme. Aquesta temporització també ha quedat definida a les fitxes de les 

actuacions. 
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ACTUACIONS  G F M A M J J A S O N D 

 
1 

Suport en 
esdeveniments 

populars 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
2 Sopar jove 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
3 Activa Jove 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
4 Raid dels Ausetans 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
5 Sortida parc aquàtic 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
6 Sortida Port Aventura 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
7 

Descentralització de 
l’Oficina jove d’Osona 

al municipi 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
8 

Col·laboració PIDCES 
al SES Calldetenes 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
9 La Parabòlica 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

10 
Bus Nit 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
11 

Oficina d’habitatge del 
Consell Comarcal 

d’Osona 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
12 Càpsula 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
13 

Servei Intervenció 
comunitària – Oficina 

Jove d’Osona 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
14 

Eines joves 
d’orientació i 
sensibilització 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
15 Garantia Juvenil 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             

 
16 Joves per l’ocupació 

Disseny/Planificació             
Execució             
Avaluació             
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6. RECURSOS 

Les actuacions previstes en aquest pla es poden dur a terme gràcies a la sinèrgia de diferents 

recursos: humans, funcionals i econòmics. 

Com ja s’ha esmentat a l’apartat de la Diagnosi, els recursos humans de la Regidoria de 

Joventut són: 

Al municipi: 

- Tècnica de Joventut compartida d’Osona centre, Consell Comarcal d’Osona, amb 

dedicació de 3 hores setmanals 

- Administrativa 

- Educadora Social compartida del Consorci d’Osona de Serveis Socials 

A nivell comarcal: 

- Tècnic d’Intervenció Comunitària del Consorci d’Osona de Serveis Socials 

- Impulsores de Garantia Juvenil del Consell Comarcal d’Osona 
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Els recursos funcionals municipals d’ús exclusiu pels joves són: 

- Centre Cívic 

- Camp de Futbol 

- Sala Polivalent 

- Bibliobús Puigdon 

Pel que fa als recursos econòmics, el pressupost total de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’any 

2017 va ser de 487.017,98€ dels quals 2.700€ es van destinar a Joventut (activitats i figura 

tècnica compartida). 

També es realitzen altres activitats al municipi que reverberen en la població juvenil i que no 

es contemplen dins la partida de Joventut. 

A part d’aquest fons propi, es compta amb fonts de finançament externes com la Direcció 

General de Joventut (Contracte Programa) i de la Diputació de Barcelona.  



PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TAVÈRNOLES 2018-2021 

 

72 

 

 

ANNEX. RECULL FOTOGRÀFIC 
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Sortida mancomunada amb Osona centre a Port Aventura, 2017 
 

 

Sortida mancomunada amb Osona centre a un parc aquàtic, 2017 
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Càpsula, jornades d’orientació acadèmica i professional, 2017 

 

Sopar jove, 2016 
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Equip menors d’edat de Tavèrnoles a El Raid dels Ausetans, 2016 

 

Equip majors d’edat de Tavèrnoles a El Raid dels Ausetans, 2016 

 


