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1.INTRODUCCIÓ 

 

1.1 MARC TEÒRIC I NORMATIU 

 

Un Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau (PLJVS) és una eina de planificació estratègica per 

orientar les polítiques de joventut d’un municipi. La planificació de les polítiques és un procés 

que ens permet, en primer lloc, conèixer la realitat juvenil i les polítiques del municipi, en 

segon lloc, prioritzar aquelles necessitats que podem treballar tenint en compte els recursos 

dels que disposem i finalment, dirigir i avaluar les polítiques i actuacions dissenyades. Tot 

aquest procés és imprescindible per garantir l’adequació i la incidència de les polítiques en el 

territori. 

Abans d’entrar en matèria és necessari referenciar el marc teòric i normatiu on se sustenta 

aquest pla: 

- Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 – 2020. 

- La Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya 33/2010 de l’1 d’Octubre que s’articula 

en comunió amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 – 2020. 

- Decret 90/2013 on s’aprova aquest Pla Nacional de Joventut. 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 – 2020 marca quatre principis rectors que 

hauran d’orientar tot el procés de planificació, disseny, implementació i avaluació del PLJVS. 

Aquests principis són els següents: 

Integralitat: Aquest principi reconeix la multicausalitat de les necessitats i problemàtiques 

juvenils i aposta pel treball transversal i en xarxa alhora d’abordar les polítiques de joventut. 

Transformació:  Aquest principi posa de manifest la necessitat d’incorporar estratègies 

d’inclusió per lluitar contra les desigualtats socials a través de les polítiques de joventut.  

Qualitat: L’adequació a la realitat, la proximitat, l’avaluació o la innovació són aspectes claus 

per tal d’elaborar un pla eficaç i eficient amb capacitat d’incidència real al territori. 

Participació: El consens i la corresponsabilitat entre tots els agents ens han de permetre 

cohesionar el territori, adequar-nos a la seva realitat i fomentar la cultura participativa. 
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1.2 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

Vilanova de Sau té una població d’una cinquantena de joves entre 14 i 29 anys. Tot i el petit 

percentatge de persones joves veïnes del municipi, per les característiques rurals i aïllades del 

poble, la intervenció en aquesta matèria és del tot justificable. La necessitat de crear espais, 

dinàmiques i activitats amb aquests joves és vital pel seu bon desenvolupament i creixement. 

L’entorn, per una banda privilegiat, esdevé, per altre banda, un impediment per  tenir accés a 

molts serveis i activitats d’interès juvenil i la mobilitat obligada per tal de poder-hi accedir. 

L’aposta política per fer créixer el poble i mantenir un qualitat de vida bona pels seus habitants  

també passa per dissenyar polítiques de joventut destinades al col·lectiu jove del poble que, en 

definitiva, seran els futurs adults que hi visquin i hi facin vida. 

Els infants i els adults tenen uns rols i unes activitats molt definides dins el poble però la 

població jove en canvi, no ha acabat de trobar el lloc des d’on  participar d’una forma activa 

com a ciutadà del municipi i es desplaça del poble per a desenvolupar la majoria de les seves 

activitats. 

Vilanova de Sau s’estrena en el disseny d’un pla local de joventut ja que fins ara no s’havia 

considerat necessari per les característiques reduïdes del municipi. No obstant, tenim com a 

referència el pla de dinamització anual del 2012 i el bagatge i la feina feta des de la regidoria 

de joventut.   

El fet de que no hi hagi un tècnic de joventut de referència al municipi i que la població jove 

percebi l’administració com a quelcom seriós i formal fa difícil poder detectar les necessitats i 

inquietuds dels joves del poble.  

Així doncs, un dels plantejaments i prioritzacions s’encararà en la construcció de vies de 

comunicació i detecció de necessitats per tal de poder dirigir les futures polítiques de joventut 

de forma més adequada i pròxima. 

Un altre tema prioritari que es posa sobre la taula és el de la participació. Sembla detectar-se 

una manca de participació de la població jove  alhora d’organitzar algunes activitats juvenils i 

implicar-se en d’altres activitats del poble. Aquest fet comporta un risc afegit en el 

desarrelament i la manca de cohesió dels joves al poble.   

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, estableix com a joves les persones 

entre 16 i 29 anys, “llevat dels casos en què calgui establir altres edats de referència, amb la 



Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau  2013 - 2016

 

 
6 

finalitat d’aplicar polítiques de joventut concretes”. Des de l’ajuntament de Vilanova de Sau i 

partint de la idiosincràsia del nostre territori i de les característiques dels nostres joves, hem 

plantejat adreçar algunes polítiques de joventut del municipi als ciutadans entre 14 i 29 anys 

essent conscients que “certs patrons de comportament o certes implicacions vinculades a la 

cohesió social determinen, des de l’adolescència, les trajectòries futures en la joventut”. 

Considerem doncs que aquesta franja d’edat que incorpora dos anys més ens permet treballar 

de forma més integral amb aquesta població. Creiem que és imprescindible començar a actuar 

amb aquest col·lectiu des dels 14 anys i poder ser flexibles amb les franges d’edat com també 

ho són les trajectòries de vida i les pròpies circumstàncies de la realitat juvenil del municipi. De 

fet, és en l’edat dels 14 anys que els joves del municipi comencen a regentar els locals juvenils 

del municipi. El treball socioeducatiu amb les franges més joves d’aquest col·lectiu ens poden 

permetre assolir un vincle, una cohesió i un sentiment identitari que reverberi positivament, al 

llarg dels anys, en el si de la realitat juvenil del municipi. És per això que durant tot l’anàlisi i 

estudi que incorpora aquest document parlarem de la joventut de Vilanova de Sau englobant 

els joves entre 14 i 29 anys. 

 

1.3 PROCÉS D’ELABORACIÓ I ESTRUCTURA DEL PLA 

 

El PLJVS s’estructura amb quatre grans apartats: : la diagnosi, el diagnòstic, les bases del pla i el 

pla d’actuació.  

En l’apartat de la diagnosi es fa un anàlisi de la realitat juvenil i un altre de les polítiques de 

joventut del municipi. Ambdós anàlisis ens ajudaran a identificar les principals necessitats, 

inquietuds i problemàtiques dels joves del municipi i els recursos i propostes que des de la 

regidoria de joventut s’han aportat per tal de treballar-les.  

Fruit d’aquets anàlisi i en forma de conclusions i orientacions definim l’apartat del diagnòstic 

que estableix les principals necessitats i les línies de treball a seguir durant els pròxims quatre 

anys. 

A partir d’aquestes conclusions s’aixequen les bases del pla que defineixen, segons les línies de 

treball establertes, els objectius, el plantejament del pla d’actuació i els criteris metodològics 

que s’han de seguir per dissenyar les polítiques de joventut. 
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Finalment, en l’apartat del pla d’actuació, es detallen les actuacions, la temporalització, els 

recursos i el model d’avaluació de les polítiques dissenyades. Aquestes polítiques, 

fonamentades en tot el procés de definició del pla, són el final d’una seqüència lògica i 

esdevenen una guia pràctica a seguir durant els pròxims quatre anys.  

Aquest pla ha incorporat la participació juvenil per tal de poder copsar les necessitats i la 

realitat dels joves del municipi. Aquest procés, dissenyat tenint en compte la realitat juvenil del 

municipi, els recursos tècnic i el lideratge polític necessari per dur-lo a terme s’ha 

desenvolupat amb la voluntat d’incorporar la veu dels joves en el disseny d’aquest pla i 

fomentar la seva participació en el si de les polítiques de joventut.  
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2. DAGNOSI 
 

La diagnosi analitza la realitat juvenil i les polítiques de joventut del moment per conèixer el 

punt de partida i poder planificar de manera més adequada les futures polítiques de joventut. 

Així, seguint el principi de qualitat, cal que diagnostiquem primer les problemàtiques per tal de 

poder definir bé les polítiques que hi han de donar resposta. 

 

2.1 PLANTEJAMENT 

 

El plantejament de la diagnosi ha de marcar les prioritats que es volen treballar per saber 

quina informació cal analitzar en aquest apartat. 

Tenint en compte el marc teòric i normatiu, les consideracions prèvies exposades i el context 

local, polític i social del municipi, s’han consensuat els temes prioritaris als qual ha de fer front 

aquest pla local de joventut. 

- La detecció de les problemàtiques i necessitats juvenils del municipi  

- La participació, arrelament i dinamització de la població jove del municipi 

Tot i detectar aquestes preferències generals a nivell tècnic i polític, l’anàlisi de la realitat 

juvenil i de les polítiques de joventut ens ajudaran a poder concretar i matisar aquestes 

primeres prioritzacions. Per fer aquest anàlisi també incorporarem la participació dels joves en 

aquest apartat de diagnosi per tal que ells mateixos defineixin les seves necessitats i se sentin 

protagonistes del procés.  

 

2.2 ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

 

Aquest primer anàlisi ens ha de proporcionar informació en relació als temes prioritzats i 

poder identificar les necessitats i interessos dels joves i les causes de les seves problemàtiques. 

 

2.2.1 Plantejament metodològic 
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Aquest primer anàlisi ens ha de proporcionar informació en relació als temes prioritzats i 

poder identificar les necessitats i interessos dels joves i les causes de les seves problemàtiques. 

Per tal d’abordar aquest anàlisi focalitzat en les prioritzacions del pla utilitzarem diferents 

eines per recollir la informació pertinent. Aquestes eines són les següents: 

Jornades de participació: Les jornades de participació són espais de debat i treball conjunt 

amb la finalitat de definir, analitzar i consensuar sobre els temes del que es vulgui parlar. En 

aquest cas, ens ha estat molt útil per detectar les necessitats dels joves, conèixer els seus 

discursos i apuntar noves propostes per a dur a terme.  

Anàlisi de dades estadístiques secundàries: Aquest anàlisi ens ha permès fer una fotografia 

general dels joves del municipi a través del seu cens de població i així conèixer les principals 

característiques de la població jove de Vilanova de Sau. 

Anàlisi documental, reunions de coordinació i introspecció al territori: L’anàlisi de documents 

de referència en l’àmbit de les polítiques de joventut del municipi, les reunions de coordinació 

i treball amb els diferents agents implicats en les polítiques de joventut i la introspecció al 

territori ens han permès conèixer la realitat del municipi, agafar una visió més global i històrica 

del nostre punt de partida i servir-nos d’aquesta informació per a millorar la proposta que 

emprenem. 

 

2.2.2 Els joves de Vilanova de Sau en xifres 

 

2010 Homes Dones  Total 

Població 163 165 328 

Població jove (14-29) 21 23 44 

Població immigrant 3 4 7 

Població jove immigrant 0 0 0 

2013 Homes Dones  Total 

Població 162 164 326 

Població jove (14 - 29) 21 26 47 

Població immigrant 3 3 6 

Població jove immigrant 0 0 0 

 

En aquest quadre podem observar que hi ha 47 joves de 14 a 29 anys a la població juvenil de 

Vilanova de Sau. Aquesta xifra representa quasi un 14,4% de la població total. No s’observen 

canvia substancials respecte a les dades del 2010. La població jove puja en quatre habitants 
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mentre que la població total disminueix en dos habitants.  La població immigrant també es 

manté estable i la població immigrant jove és nul·la.  

 

2.2.3 Característiques del teixit associatiu del municipi: 

 

Entitats del municipi:  

- Comissió de Festes de Vilanova de Sau “Els Comarrojos” 

- Societat de Caçadors de Vilanova de Sau 

- Associació de Turisme de Vilanova de Sau:  

- Agrupació de defensa forestal de Vilanova de Sau 

 

Tot i que el teixit associatiu no és molt nombrós, les entitats esmentades mantenen una 

activitat important al municipi. La comissió de festes integra al regidor de joventut i a molts 

joves del poble, i per tant, és l’entitat amb més incidència a la població juvenil del municipi. 

Aquesta entitat s’encarrega d’organitzar activitats com el carnestoltes, la cavalcada de reis, la 

festa major o la castanyada. L’agrupació de defensa forestal també integra alguns joves del 

poble i compte amb més de 40 voluntaris i 50 socis.  

 

2.2.4 Els joves de Vilanova de Sau parlen: 

 

El context que emmarca la realitat juvenil del municipi es descriu amb la existència de dos 

grups de joves que representant quasi la totalitat dels joves de Vilanova de Sau. 

Concretament hi ha, un primer grup de joves d’entre 14 i 18 anys i un segon grup de 19 a 29 

anys. Cada un d’aquests grups disposa d’un local cedit per l’ajuntament ubicat a les 

instal·lacions esportives del municipi. 

El procés de presa de responsabilitat i respecte amb l’espai cedit es treballa des de fa temps i 

ha donat bons resultats i aprenentatges. Així doncs, actualment es percep una bona actitud 

per part dels joves i un sentiment de responsabilitat envers el manteniment i cura del local. 
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Hem fet una jornada de participació per a cada grup d’edat on hi ha assistit un nombre 

important de joves. En el cas del grup de joves d’entre 14 a 18 anys també han vingut joves 

que no formen part del local. A continuació exposem la informació que n’hem extret: 

Jornada de participació amb els joves de 14 a 18 anys: 

Els joves de 14 a 18 anys assistents a la jornada valoren molt positivament el fet de tenir un 

local cedit per l’Ajuntament. Comenten que en tenen cura i senten la responsabilitat de fer-ne 

un bon ús tot i que no acaben de compartir algunes de les premisses que es marquen des de 

l’Ajuntament. D’altre banda els sembla bé pagar 10€ al mes ja que aquests diners reverberen 

en activitats per a ells o per arreglar coses del local. Els hi agradaria poder-hi fer un porxo però 

sembla que no és massa senzill i pot molestar als veïns. 

A nivell d’oci i activitats festives, els joves participants ressalten la festa jove de la festa major, 

algunes activitats a la piscina i el ball de carnaval que aquest any sembla que ha agradat molt. 

De totes maneres proposen poder fer més activitats lúdiques i festives a la piscina i alguna 

gimcana boja o olimpíades joves. Alguns dels joves assistents formen part de la comissió de 

festes i s’encarreguen de fer-hi sentir la veu dels més joves.  

Proposen poder fer una gimcana amb cotxes i alguna activitat amb cars. Sembla que el món 

del motor està força present en molts dels joves assistents. 

Destaquen la problemàtica de la mobilitat pel fet de viure a Vilanova de Sau. Comenten que 

només hi ha un servei d’autocar al dissabte que és insuficient i no els és massa còmoda a nivell 

d’horari. Proposen poder augmentar els servei als caps de setmana i en casos esporàdics 

organitzar autocars per desplaçar-se en activitats festives de la comarca.  

Els joves de Vilanova de Sau mostren un sentiment de pertinença fort cap al poble i 

majoritàriament diuen que els hi agradaria viure al poble en un futur. De totes maneres 

expressen la seva sensació d’estar un tant aïllats, sobretot fins que no disposen de cotxe. 

Destaquen que al municipi només hi ha vida juvenil als caps de setmana i que, per tant, tot el 

que es vulgui organitzar ha de tenir en compte aquest factor.   

Proposen moltes activitats tant a nivell formatiu com de caire més lúdic i esportiu. 

Els possibles tallers i cursos que semblen despertar interès entre els joves estant relacionats 

amb el socorrisme, la seguretat, la mecànica, la cuina i la música electrònica.  
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A nivell més esportiu, proposen activitats d’esquí aquàtic al pantà de Sau, escalada, sortida 

amb segway, activitat de paint ball, torneigs de futbol i sortida a esquiar. 

Mostren interès per poder organitzar activitats per a ells i comenten que tenen molt bona 

relació amb els joves més grans i que quan s’ajunten són una bona colla.  

Per últim proposen un sopar jove i/o una calçotada popular per trobar-se tots junts. 

Els joves no es mostren preocupats pels hàbits de consum de drogues de la seva colla i diuen 

cuidar-se entre ells i procurar tenir un consum responsable. No obstant, sembla que la 

percepció de risc en relació a les drogues més comunes i instaurades en la vida juvenil (alcohol 

tabac i cànnabis) és força baixa.  

Quan se’ls hi planteja el tema de la cohesió social mostren interès i reflexionen sobre 

conductes pròpies alhora de relacionar-se entre ells i poder identificar actituds 

discriminadores. 

Jornada de participació amb els joves de 19 a 29 anys: 

Els joves de 19 a 29 anys també es mostren satisfets amb el fet de poder disposar d’un local al 

poble. Durant uns quants anys no el varen poder tenir i són conscients de la seva 

responsabilitat en el bon ús d’aquest espai. Destaquen però que el lavabo del local no està en 

masses bones condicions i que per algun motiu sempre hi ha moltes mosques. Els hi agradaria 

que des de l’ajuntament se’ls pugui ajudar a solucionar aquest problema. 

També els hi agradaria poder distribuir diferent el local eliminant una divisió de l’espai que en 

milloraria molt les possibilitats. 

Els joves assistents mostren interès per poder organitzar-se i participar en el desenvolupament 

d’activitats juvenils del seu interès. Mostren un sentiment de pertinença en el territori i 

assenyalen que els hi agradaria poder viure a Vilanova de Sau en un futur. No obstant, 

recalquen que molts d’ells només hi fan vida als caps de setmana i que existeix una forta 

tendència a que els joves sempre acabin marxin del poble, sobretot quan ja tenen cotxe.  

Els participants ressalten la festa jove de la festa major i el bingo. Els hi agraden aquestes 

activitats tot i que preferirien que el bingo tingués més premis, encara que fossin de menys 

qualitat, ja que l’objectiu és passar-ho bé i no aconseguir grans premis. 
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Coincideixen amb el grup de més joves a l’hora de proposar més activitats de dinamització 

juvenil com ara el sopar i/o calçotada jove. També remarquen que tenen molt bona relació 

entre els dos grups tot i que des d’algunes capes de la ciutadania se’ls acostuma a diferenciar i 

separar. 

A nivell d’activitats esportives també proposen poder realitzar activitats aquàtiques al pantà se 

Sau. Concretament els hi agradaria poder participar en un raid que incorporés una ruta amb 

piragua. 

També proposen un torneig de ping-pong, l’habilitació d’uns terrenys d’acampada on poder 

anar-hi a fer activitats i alguns sortida relacionada amb temes d’esports d’aventura. 

Els hi agradaria que es fessin més activitats que ajuntessin més a tot el jovent i de cara a la 

festa major proposen una festa de l’espuma o una cercavila pels bars del poble amb alguns 

xaranga o grup de batucada.  

A nivell més cultural i formatiu els hi agradaria poder fer sessions de cinema i reproduir 

pel·lícules o documentals emmarcats en diferents activitats comunitàries. 

Per últim, en relació a l’àmbit de l’habitatge, els joves assistents ressalten la dificultat d’accedir 

a un habitatge econòmic tot hi haver-hi un quantitat important de cases buides al poble. De 

fet, exposen el cas de tota una urbanització abandonada a prop del nucli de la població.  

A detall de resum i conclusió, la política dels locals sembla funcionar però a nivell tècnic  es 

detecta la manca d’un projecte més sòlid al darrera que dinamitzi activitats juvenils i promogui 

hàbits i dinàmiques més constructives, participatives i educatives entre els joves del poble.  

2.2.5 Síntesi 

 

La política dels locals de joventut a Vilanova de Sau permet oferir un espai de trobada pels 

diferents col·lectius de joves del municipi. Valorem positivament aquesta política ja que 

permet cohesionar els joves com a grup social i oferir-los espais i possibilitats de dinamització i 

arrelament al territori. Tot i que els joves mostren una actitud activa i constructiva, 

l’autogestió que fan dels seus locals porta implícit una seria de riscos degut al fet que no hi ha 

cap referent tècnic que vetlli per seu bon funcionament. Es detecta una manca d’activitats 

educatives i de dinamització que promoguin estratègies transformadores i participatives. 
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Potser cal repensar algunes polítiques i orientar-les amb l’objectiu d’apoderar aquests 

col·lectius en el si de la ciutadania de Vilanova de Sau. 

La manca d’un referent tècnic en aquest àmbit fa difícil poder pensar en una intervenció 

directe a llarg termini i la implicació dels càrrecs electes en la dinamització d’activitats es fa 

imprescindible.  Així doncs, apuntem una manca de recursos alhora d’executar les polítiques 

de joventut.  

 

2.3 ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

 

L’anàlisi de les polítiques de joventut que s’han dut a terme fins ara al municipi és un anàlisi 

imprescindible per saber amb què comptem i d’on partim. Quan parlem de les polítiques que 

s’han dut a terme, no només parlem de les polítiques pròpies de la regidoria de joventut sinó 

també de polítiques d’altres regidories que tenen incidència en la població jove o de les 

accions que fan els mateixos joves o agents de la societat civil. 

 

2.3.1 Plantejament metodològic 

 

Tal i com hem exposat en el plantejament la diagnosi, els temes prioritaris que es volen 

treballar a través del PLJVS són els següents: 

- La detecció de les problemàtiques i necessitats juvenils del municipi  

- La participació, arrelament i dinamització de la població jove del municipi 

Per seguir cercant informació útil en relació a aquests temes prioritzats, a continuació, 

posarem l’enfoc sobre les polítiques de joventut del municipi. 

Per fer-ho, visualitzarem totes les polítiques de joventut que s’han dut a terme de forma 

transversal al municipi analitzant la seva capacitat d’incidència i adequació a les necessitats 

detectades i analitzarem el funcionament de la regidoria de joventut a través d’uns 

organigrames.  
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2.3.2 Les polítiques de joventut de Vilanova de Sau 

 

A continuació identificarem totes aquelles polítiques que de forma transversal es duen a terme 

al municipi de Vilanova de Sau i que tenen alguna incidència amb el col·lectiu jove del 

municipi. El següent quadre ens ajudarà a visualitzar totes les polítiques pel seu posterior 

anàlisi i relació amb el projecte presentat. A més de definir breument cada actuació, 

exposarem qui s’encarrega d’organitzar-la o qui hi col·labora activament d’entre tots els agents 

del territori. Totes les polítiques que es visualitzen aquí, siguin d’àmbit comarcal o municipal, 

es valoren positivament per la regidoria de joventut ja que tenen incidència en la població 

juvenil i d’una manera o altre fomenten la seva participació i/o capacitat d’arrelament al 

municipi. 

Actuació Descripció / Objectius Organitza 

Locals de joventut Espais cedits als col·lectius joves 
del municipi mitjançant un acord 
funcional que permet als joves 
disposar d’aquest espai i organitzar 
activitats de dinamització 

Ajuntament de Vilanova de Sau 
Joves del municipi 

Cavalcada de reis Activitat per tot el poble on  
s’afavoreix la participació de la gent 
jove en l’organització de l’activitat. 

Comissió de festes Els 
Comarrojos 
Regidoria de Joventut 
 

Ball de carnestoltes Activitat per a tot el poble on  
s’afavoreix la participació de la gent 
jove en l’organització de l’activitat i 
el deu desenvolupament. 

Comissió de festes Els 
Comarrojos 
Regidoria de Joventut 

Trobada d’ADF de Vilanova Agrupació de defensa forestal amb 
voluntaris joves del municipi 

Associació d’ADF de Vilanova 
de Sau 
Ajuntament de Vilanova de Sau 

Festa de Sant Joan Activitat per a tot el poble on  
s’afavoreix la participació de la gent 
jove en l’organització de l’activitat i 
el deu desenvolupament. 

Ajuntament de Vilanova de Sau 

Festa jove de la festa major Activitat destinada i organitzada 
pels joves del poble en motiu de la 
festa major 

Comissió de festes Els 
Comarrojos 
Regidoria de Joventut 

Sardinada Sardinada popular per a tot el 
poble  

Veïns del poble 

Caminada popular de la Vall de 
Sau 

Activitat  per fomentar la pràctica 
de l’esport i conèixer l’entorn 
natural del municipi 

Ajuntament de Vilanova de Sau 
Associació de Turisme 

Travessa nadant a Sau Activitat esportiva al pantà de Sau Club Natació Vic, Nàutic Vic-
Sau, Ajuntament de Vilanova 
de Sau 

Racons de Bandolers – Cursa 
d’orientació en Kayac 

Activitat esportiva al pantà de Sau Nàutic Vic-Sau, Ajuntament de 
Vilanova de Sau 

Fira d’herbes remeieres Fira local d’herbes i productes 
artesans durant un cap de setmana 

Ajuntament de Vilanova de 
Sau.  
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Castanyada Activitat per a tot el poble on  
s’afavoreix la participació de la gent 
jove en l’organització de l’activitat i 
el deu desenvolupament. 

Comissió de festes Els 
Comarrojos 
Ajuntament de Vilanova de Sau 
Regidoria de Joventut 

Bilbiobús Dotació d’una biblioteca itinerant 
al municipi 

Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Vilanova de Sau 

Web i butlletí municipal Eines de comunicació i participació 
municipal  

Ajuntament de Vilanova de Sau 

Locals de joves Espai de trobada pels joves del 
poble 

Regidoria de Joventut 

Activitats culturals  Xarrades sobre diferents àmbits i 
per diferents col·lectius, entre ells, 
el jove. 

Ajuntament de Vilanova de Sau 
Diputació de Barcelona 

Estades d’idiomes Facilitar una oferta formativa als 
ajuntaments d’Osona i potenciar 
els valors de la convivència i 
l’aprenentatge de la llengua 
anglesa entre els joves participants. 

Consell Comarcal d’Osona 

Web d’Osona Jove Facilitar la coordinació i 
interlocució entre els diferents 
agents implicats en les polítiques 
de joventut de la Comarca. 

Consell Comarcal d’Osona 

Camps de treball d’estiu Camps de treball per a joves a 
diferents cases de colònies del 
municipi 

Empreses del sector del lleure 
al municipi 

Promoció de la Salut i 
prevenció en el consum de 
drogues pel programa DRAC 

Xarrades o tallers per la prevenció 
del consum de drogues 

Oficina jove de salut d’Osona 

 

Tot i no visualitzar-se moltes polítiques pròpies en matèria de joventut, destaquem els diversos 

i nombroses esdeveniments populars i festes amb incidència i participació de la gent jove. 

Estem parlant del ball del carnestoltes, la festa de sant Joan, la festa major, els reis i la 

castanyada, entre d’altres. 

Com a polítiques pròpies destaquem la festa jove de la festa major i la política dels locals de 

joventut. Ambdues actuacions tenen un vincle directa amb la participació juvenil  i les valorem 

molt positivament.  

Per últim, destaquem les polítiques mancomunades que permet treballar aspectes i 

necessitats nuclears dels joves a nivell supramunicipal.  
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2.3.3 La regidoria de joventut 

La regidoria de joventut de l’ajuntament de Vilanova de Sau treballa per desenvolupar les 

polítiques de joventut del municipi que es dirigeixen, principalment, als joves compresos entre 

els 14 i els 29 anys. 

Per plasmar i analitzar el funcionament d’aquesta regidoria, seguidament, exposarem els 

organigrames funcionals que coordinen el treball en polítiques de joventut tant a nivell polític 

com a nivell tècnic. En aquests organigrames podrem distingir els diferents òrgans i agents que 

intervenen en les polítiques de joventut. 

Organigrama funcional de la regidoria de joventut de Vilanova de Sau (nivell polític): 

La delegació de la regidoria de joventut, com tota la resta de regidories, comporta la direcció 

dels serveis d’aquesta l’àrea, així com la potestat d’elaborar propostes d’acord amb els òrgans 

de govern de l’ajuntament. En el cas de Vilanova de Sau, el càrrec electe que dirigeix la 

regidoria de joventut també té atorgada la delegació de cultura i esports. 

La regidoria de joventut es coordina a nivell polític amb la Direcció General de Joventut, la 

Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona si així es requereix.  

Manté una coordinació més directe i permanent amb la tècnica de joventut compartida que 

actualment lidera el servei de joventut del municipi. La regidoria també manté una coordinació 

amb les entitats i els joves del municipi. Sobretot amb la comissió de festes i els dos grups de 

joves dels locals amb qui també mantenen una coordinació permanent i organitzen diferents 

reunions l’any.  

El ple municipal és l’òrgan de govern municipal amb més poder de decisió sota la presidència 

de l’alcalde i integrat per a tots els regidors. Les resolucions i decrets només es poden aprovar 

per alcaldia o per ple municipals segons les competències atorgades per llei. Teniu junta de 

govern??? 

Com podem veure en aquest organigrama, els principis metodològics de la integralitat i la 

participació hi tenen cabuda ja que es treballa coordinadament amb tots els agents implicats. 

Des de la proximitat d’un poble com Vilanova de Sau, la regidoria de joventut es relaciona amb 

els agents del municipi, implicats amb les polítiques de joventut, de forma molt directe i 

permanent. Aquesta proximitat ajuda a poder treballar amb qualitat i transversalitat des del 

consistori.  
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A continuació, mitjançant un organigrama podrem observar com s’estructura la regidoria de 

joventut i amb quins agents es relaciona. 

 

Organigrama funcional de la regidoria de joventut de Vilanova de Sau (nivell tècnic): 

L’organigrama funcional de la regidoria de joventut a nivell tècnic articula diferents òrgans i 

nivells de relació.  

El servei de joventut és un òrgan tècnic de coordinació, planificació i execució de programes 

d’àmbit juvenil. Aquest servei compte amb un tècnic de joventut compartit mancomunat amb 

el Consell Comarcal d’Osona. Aquest tècnic de joventut és l’encarregat de dissenyar i 

dinamitzar sis plans locals de joventut de sis municipis d’Osona centre: Calldetenes, Sant Julià 

de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Vilanova de Sau, Tavèrnoles i Masies de Roda. Aquest tècnic 

té una dedicació d’una hora i mitja setmanal al municipi de Vilanova de Sau durant un any.  

Els servei de joventut de l’ajuntament de Vilanova de Sau també assumeix el rol de coordinar-

se a nivell tècnic amb diferents agents i institucions a nivell intermunicipal, interinstitucional, 

interdepartamental i a través de la participació jove.  

La coordinació interinstitucional amb l’Agència Catalana de la Joventut de la Direcció General 

de Joventut pretén establir les línies generals de treball i accedir a un suport econòmic i tècnic 

a través de cursos de formació o reunions pactades.  

La coordinació interinstitucional amb la Diputació de Barcelona es fa a través de l’Oficina Jove 

del Pla Jove que dota de recursos econòmics i de suport i assessorament tècnic als municipis. 

Ple municipal 

Resta de regidories 

Alcaldia Regidoria de Joventut 

Direcció General de 
Joventut. Generalitat de 

Catalunnya 

Diputació de Barcelona 

Consell Comarcal d'Osona 

Joves, ciutadania i entats 
del poble 

Servei de Joventut - Tècnica 
de joventut compartida 
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També existeix un nivell de coordinació interinstitucional important amb el servei de joventut 

del Consell Comarcal d’Osona amb qui s’implementen polítiques i serveis de joventut 

mancomunats. A través del servei de joventut del Consell Comarcal també podem sol·licitar 

suport tècnic en cas de necessitar-lo. Aquest servei lidera diferents tipus de projectes i 

actuacions en matèria de joventut pels municipis de la comarca. En el cas de Vilanova de Sau 

destaquem el programa de tècnic compartit i el de formació ocupacional per a joves. 

També existeix un òrgan de coordinació i treball extern a nivell intermunicipal: La comissió 

tècnica de municipis d’Osona (CTMO). Aquesta comissió aglutina tots els tècnics de joventut 

dels municipis i els tècnics del servei de joventut del Consell Comarcal i es reuneix cinc vegades 

l’any com a mínim.  Les sessions de la comissió són convocades pel cap del servei de Joventut 

del Consell Comarcal  d’Osona i compte amb l’assistència dels representants tècnics i/o polítics 

dels serveis de joventut dels 51 municipis de la comarcal d’Osona. Es tracta de reunions on es 

planifiquen i discuteixen acords, on es traspassen experiències i bones pràctiques els diversos 

ajuntaments, i on els tècnics de joventut locals i comarcals avaluen el treball mancomunat dut 

a terme, i programen les futures línies d’intervenció. 

Els joves del municipi participen a través de l’acció organitzant diferents actuacions, moltes 

d’elles, a través de la comissió de festes. Al joves tenen diferents vies de participació i contacte 

amb la regidoria de joventut i el servei de joventut com per exemple, a través d’instàncies, 

posant-se en contacte directament amb els càrrecs electes o amb la tècnica de joventut 

compartida, a través del grup privat de facebook o d’altres vies de comunicació directes i 

permanents.  

En aquest sentit valorem positivament el fet de poder donar continuïtat a reunions i jornades 

de participació jove. 
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2.3.4 Síntesi 

 

D’aquest anàlisi remarquem la proximitat i el treball conjunt de la regidoria de joventut amb 

els joves del poble i la diversitat d’esdeveniment populars amb incidència juvenil al municipi. 

No obstant, trobem a faltar activitats de dinamització específiques per aquest col·lectiu que 

recullin els seus interessos fomentant la seva participació en el disseny, implementació i 

avaluació. 

També volem ressaltar la necessitat de dinamitzar més i millor les polítiques mancomunades, 

amb el Consell Comarcal d’Osona, que s’adeqüin a les necessitats i interessos dels joves de 

Vilanova de Sau i aprofitar la oportunitat que ens brinden aquestes polítiques de treballar 

diferents aspectes nuclears de la joventut i oferir serveis de difícil gestió des de la política 

municipal. 

D’altre banda, lamentem la manca d’un referent tècnic permanent al territori que pugui 

dinamitzar i vincular-se amb els joves de forma pedagògica i transformadora.  

  

Regidoria de joventut 

Servei de Joventut - Tècnic 
compartit d'Osona centre 

Agènica Catalana de la 
Joventut de la Direcció 

General de Joventut 

Oficnia del pla jove de la 
Diputació de Barcelona 

Servei de joventut del 
Consell Comarcal d'Osona 

Comissió tècnica de 
municipi d'Osona (CTMO) 

Equip Bàsic d'Atenció Social 
Primària 

Joves i entitats del municipi 
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3. DIAGNÒSTIC 
 

Amb la informació presentada tant en l’anàlisi de la realitat juvenil com en el de les polítiques 

de joventut hem pogut reflectir quina és la situació actual dels joves de Vilanova de Sau. A 

continuació i en format de resum, plasmarem aquesta situació a través d’un anàlisi DAFO 

assenyalant les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que es deriven 

d’aquest context. Aquest anàlisi ha estat possible després de tot el procés realitzat fins aquest 

moment i en base a tota la documentació i informació analitzada. 

Abans però volem recordar que l’objectiu d’aquesta diagnosi és poder delimitar les prioritats i 

detallar les orientacions per les futures  polítiques de joventut municipals. Així doncs, després 

de presentar aquest anàlisi DAFO, definirem les conclusions i orientacions que hem de tenir 

presents per a cada àmbit d’actuació juvenil.   

 

3.1 ANÀLISI DAFO 

 

 Punts forts Punts  febles 

Anàlisi 
intern 

Fortaleses Debilitats 
  

· Equipaments i espais municipals d’ús 

juvenil 

· Proximitat i coordinació amb tots els 

agents del territori 

· Aposta política en matèria de joventut 

· Elaboració d’un nou pla local de 

joventut  

· Incorporació d’una tècnica de joventut 

compartida 

· Locals de joventut 

· Proximitat entre els joves i 

l’administració 

 

 

· Absència d’una tècnica de joventut de 

referència 

· Manca d’un projecte de dinamització 

pels locals de joventut 

· Manca de recursos 

· Manca de dinamització dels programes 

mancomunats 

· Manca d’estratègies de comunicació i 

treball conjunt entre l’administració i els 

joves 

 

Anàlisi 
extern 

Oportunitats Amenaces 

  

· Existència d’una comissió de festes i de 

grups de joves actius i cohesionats 

· Xarxa familiar i proximitat entre els 

agents 

 

· Activitats formatives fora del municipi 

· Mobilitat obligada 

· Difícil accés a l’habitatge 

· Manca de serveis i recursos d’ús juvenil 
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· Capacitat de mobilització de la festa 

major i altres esdeveniments populars 

· Existència de punts de trobada 

informals de la ciutadania 

 

 

· Manca de possibilitats d’inserció laboral 

al municipi  

· Crisi estructural 

 

 

3.2 ORIENTACIONS PEL DISSENT DEL LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

 

Educació: 

Davant de la inexistència d’agents educatius formals al municipi les accions en matèria 

educativa estant un tant limitades a nivell municipal. No obstant creiem important oferir 

activitats formatives i culturals que puguin ser d’interès pels joves del municipi i puguin dotar-

los d’eines de capacitació i desenvolupament integral.  

Davant de la inexistència d’un punt d’informació juvenil al municipi, valorem la idea de poder 

difondre informació a través de les dependències municipals habilitant un petit espai 

informatiu que aglutini la diversitat d’informació d’interès juvenil a la qual tenim accés. En 

aquesta mateixa línia, ressaltem la importància de comptar amb l’educador social del municipi, 

els punts joves pròxims al territori i la secció d’institut de Calldetenes, on van molts joves de 

Vilanova de Sau, en la seva tasca d’informació i assessorament als joves. Per últim, també 

ressaltem el grup privat de facebook que tenen els joves amb la tècnica de joventut 

compartida on poden transmetre qualsevol consulta o proposta i tenir accés a informació 

d’interès per a ells.   

L’emancipació domiciliària i la mobilitat obligada pels joves del municipi és un fet difícil de 

canviar i molt vinculat a les activitats formatives. Hem de tenir present que aquest factor pot 

ser excloent per una part dels joves amb menys recursos econòmics. A nivell municipal és 

difícil poder fer cap política de beques. No obstant, hi ha recursos alhora de buscar pisos 

d’estudiants, compartir vehicles, presentar treballs de recerca a concurs, informar-se sobre 

beques i ajuts, etc... que hem de saber difondre. 

Ocupació: 
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Aquest àmbit també sobrepassa les competències i els recursos municipals i requereix 

d’actuacions supramunicipals. 

En aquesta línia remarquem les diferents polítiques mancomunades amb el Consell Comarcal 

que treballen sobre aquest àmbit d’actuació. Estem parlant de la formació ocupacional per a 

joves i el servei de treball de l’oficina jove d’Osona. Aquest últim servei gestiona una borsa 

laboral comarcal i posa a disposició dels ajuntaments activitats formatives gratuïtes de 

formació i inserció laboral. Així doncs, apuntem a establir més vincles i reforçar els canals de 

comunicació amb l’oficina jove d’Osona i poder derivar els joves amb més necessitats en 

aquest àmbit. 

Per últim, proposem una borsa laboral d’estiu més d’àmbit local i la possibilitat d’incorporar 

alguns agents juvenils en projectes relacionats amb l’activitat econòmica del turisme, del món 

del lleure i del sector agrari. En aquest sentit també apel·lem al suport a l’emprenedoria jove al 

món rural.  

La taxa d’atur juvenil (de 16 a 29 anys) de Vilanova de Sau al gener del 2013 puja fins un 18,9%. 

Aquesta dada és molt alta tenint en compte el 16,07% que es detectava a nivell comarcal al 

gener del 2013 i el 36% que es detectava al primer trimestre a nivell nacional. Aquesta dada és 

realment preocupant tot i que pot estar una mica esbiaixada degut a la poca població del 

municipi i al fet que està calculada en base a la població activa local estimada. La font 

d’informació d’aquesta dada és de la Diputació de Barcelona a través del seu programa 

Hermes.  

Habitatge: 

Creiem realment difícil poder intervenir des del PLJVS en l’àmbit de l’habitatge ja que no es 

disposa de les eines suficients per a fer front a un aspecte de conjuntura general. 

De totes maneres posem sobre la taula la preocupació política sobre quin és el model 

urbanístic a seguir en un poble on hi ha una quantitat important de cases de gama alta i 

orientades al sector turístic que no fomenten l’emancipació juvenil i on la convivència entre el 

paisatge i l’habitatge es fa difícil de detallar.  

En aquest àmbit apel·lem també als recurs supramunicipals com la borsa d’habitatge del 

Consell Comarcal d’Osona i lamentem la retirada de la renda d’emancipació. 

Salut: 
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En relació a l’àmbit d’actuació de la salut valorem positivament l’oportunitat de treballar des 

de la proximitat, la confiança i el vincle. Per contra, aquestes mateixos aspectes positius actuen 

en detriment de la confidencialitat i la privacitat que pot aportar un professional extern o 

tècnic de referència. 

Valorem molt positivament el servei de salut de l’Oficina Jove d’Osona i els serveis que ofereix 

als municipis i joves de la Comarca. Dins d’aquest mateix servei també hi té cabuda al DRAC, 

projecte d’atenció i prevenció al consum de drogues amb qui estudiem la possibilitat, 

conjuntament amb els serveis socials d’atenció primària i el centre de salut, d’emprendre 

alguna acció en l’àmbit de la prevenció del consum de drogues. 

Per últim, apuntar la importància de les activitats esportives al municipi. Aquestes activitats 

són les que poden tenir més capacitat d’aglutinar als joves i fomentar-los hàbits de vida 

saludable i valors inclusius i de respecte. Així doncs, aprofitant la proximitat dels equipaments 

esportius del municipi amb els locals de joves, proposem aprendre activitats de dinamització 

de caire esportiu. 

Cohesió social: 

En aquest àmbit creiem important el treball en xarxa amb tots els agents del territori i la 

perspectiva transversal de les polítiques de joventut. La coordinació amb els serveis socials 

d’atenció primària també pot esdevenir una eina útil a l’hora d’unificar criteris d’intervenció.  

També valorem poder dinamitzar alguns equips de joves de cara a noves edicions del Raid dels 

Ausetans per tal de donar un impuls a la cohesió i la participació dels joves de Vilanova de Sau i 

obrir-los la possibilitat de compatir amb d’altres equips de municipis d’Osona. 

Participació: 

Des de Vilanova de Sau creiem important donar protagonisme als joves i fer un esforç per 

oferir-los veu i capacitat d’actuació. No obstant, davant de la manca d’implicació general cal 

saber-se apropar, motivar, delegar responsabilitats, ser constant i oferir activitats de 

dinamització pròpies i exclusives pels joves. 

En aquest àmbit creiem que és important la incorporació de les xarxes socials i la continuïtat 

de les reunions joves com a motor del procés participatiu. També valorem l’opció de dissenyar 

un material atractiu per informar als joves del municipi de tots els serveis que oferim i animar-

los a participar activament.  
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Per últim, posem sobre la taula les polítiques de la festa jove de la festa major, la dinamització 

dels locals i els esdeveniments populars  com a polítiques participatives amb les quals hem de 

comptar. També reivindiquem un esforç alhora de donar suport a la comissió de festes i 

organitzar activitats de dinamització i aventura pels joves i amb els joves del municipi.   

Mobilitat: 

La mobilitat, més que una necessitat, és una realitat associada a la idiosincràsia del municipi. 

Es fa imprescindible tenir cotxe per esdevenir autònom. 

Davant d’aquesta realitat apel·lem a la sensibilització de la ciutadania alhora de moure’s amb 

responsabilitat i respecte i a la possibilitat de crear sinèrgies per compartir vehicles i 

desplaçaments entre els veïns del poble. 

També ressaltem els ajuts i beques vinculats a la mobilitat i a l’existència de la política 

mancomunada del “Bus -nit” que ofereix transport nocturn en alguns esdeveniments festius 

de la comarca.  

Cultura i Oci: 

Les xarrades, cursos, tallers, sortides i diverses activitats lúdiques i festives si que poden 

traslladar-se al terreny municipal. En aquest sentit remarquem la importància de poder 

comptar amb la participació dels joves i vetllar per la diversitat, universalitat i exclusivitat 

d’aquestes activitats.  

En l’àmbit més cultural, calorem positivament l’espai polivalent de l’ajuntament per a dur a 

terme activitats, el butlletí municipal i la fira d’herbes remeieres i productes artesans. . 

 

3.3 Síntesi 

 

Durant l’aparat del diagnòstic hem conegut les principals debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut del municipi. També hem 

definit les principals orientacions, propostes i prioritzacions que s’estableixen a nivell 

municipal en cada àmbit d’actuació.  

A partir d’aquí establirem les principals prioritats que ha de vetllar la Regidoria de Joventut i 

que estructuraran el pla d’actuació d’aquest document. 
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La primera prioritat que posem sobre la taula és el desenvolupament d’accions que fomentin 

la participació i la cohesió del conjunt de la població jove del poble. A través d’aquesta línia de 

treball es vol fomentar la participació d’aquesta població i donar suport i crear vies 

d’interlocució amb les iniciatives juvenils que sorgeixin. 

Una segona prioritat que destaquem és la de desenvolupar accions que promoguin 

l’emancipació dels joves des de tots els àmbits d’actuació que tenen a veure amb aquesta línia 

de treball.   

No fa falta que esmentem les dificultats d’emancipació actuals dels joves sorgides, 

principalment, de la situació socioeconòmica que travessem a nivell global. Creiem que des de 

la regidoria de joventut s’ha de treballar en aquesta línia de forma prioritària i intentar millorar 

les possibilitats d’inserció laboral i emancipació dels joves del poble. En aquesta mateixa línia, 

centrada en l’emancipació juvenil, també haurem de promoure accions educatives, culturals, 

de comunicació i  de foment de la salut. 

Per últim, la darrera línia prioritària a treballar far referència a aquelles accions que ens 

permetin millorar la qualitat tècnica i la planificació de les polítiques de joventut que, fins ara, 

no han disposat de masses eines i recursos.  

En aquesta línia fem especial esment al disseny estratègic d’aquest nou pla a través del tècnic 

de joventut compartit i a la possibilitat de donar més visibilitat i capacitat d’actuació a la 

regidoria de joventut del municipi.  
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4. LES BASES DEL PLA 

4.1 MISSIÓ  

La missió de la regidoria de joventut del municipi és que els joves puguin desenvolupar el seu 

projecte de vida en igualtat d’oportunitats fomentant la seva participació i capacitat 

d’emancipació.  

 

4.2 OBJECTIUS 

 

El PLJVS 2013-2016, s’estructura en base a tres línies de treball. Aquestes línies són fruit d'un 

treball d’anàlisi i reflexió previ que hem portat a terme i que hem recollit en la primera part 

d’aquest document. Les reunions de treball, l’anàlisi de dades i documents de referència, el 

coneixement de la realitat dels joves del municipi, el treball conjunt amb la resta d’agents del 

territori, l’anàlisi de les polítiques municipals amb incidència juvenil, la visualització i l’anàlisi 

de l’estructura tècnica i política de referència, el recorregut i el treball continu dels 

professionals i polítics de referència, etc... han estat passos imprescindibles per arribar fins 

aquí.  

Des de la regidoria de joventut de Vilanova de Sau creiem que hem de reforçar les línies de 

treball i millorar les polítiques de joventut del municipi per tal de donar una resposta a les 

necessitats reals dels joves. Els objectius del PLJVS 2013-2016 són els següents:   

Objectius del Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau  2013-2016 

1 Fomentar la participació i la cohesió dels joves de Vilanova de Sau 

2 Fomentar la capacitat d’emancipació dels joves de Vilanova de Sau 

3 Millorar la qualitat tècnica i els recursos de la regidoria de joventut de Vilanova de Sau 
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4.3 PLANTEJAMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ 

 

Les tres línies prioritàries de treball definides al diagnòstic i emmarcades en els objectius del 

pla que acabem de plasmar són les següents: 

 

1. Realització d’accions que fomentin de la participació i la cohesió  dels joves del 

municipi 

2. Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament 

dels joves de Vilanova de Sau 

3. Realització d’accions per millorar el suport  tècnic i els recursos de la Regidoria de 

Joventut del municipi 

 

Línia 1. Realització d’accions que fomentin de la participació i la cohesió  dels joves del 

municipi 

Descripció Aquesta línia aglutina totes les actuacions que fan referència a l’àmbit de la 

participació juvenil, la interlocució i la cohesió social 

Objectiu 

general 

Promoure el protagonisme juvenil i la cohesió social al municipi 

Objectius 

específics 

Vetllar per una dinàmica educativa 

i activa als locals joves 

Actuacions Dinamització dels locals 

joves 

Afavorir l’acció participativa dels 

agents del municipi 

Suport a la comissió de 

festes “Els Comarrojos” 

Promoure activitats de 
dinamització oferint veu i capacitat 
d’actuació als joves del municipi 

Festa jove de la festa major  

Estiu Jove “Activitats de 
dinamització i aventura” 

Esdeveniments i festes 
populars 

Fomentar la cohesió dels joves del 
municipi com a grup social 

Raid dels Ausetans 

 

Línia 2. Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels 

joves de Vilanova de Sau 
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Descripció Aquesta línia aglutina totes les actuacions que es desenvolupen des dels 

següents àmbits d’actuació. Educació, ocupació, cultura, mobilitat i comunicació. 

Objectiu 

general 

Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el desenvolupament 

integral dels joves del municipi 

 Fomentar la inserció laboral dels 

joves de Vilanova de Sau 

Actuacions Formació ocupacional per a 

joves 

Oficina Jove d’Osona – 

Servei de treball 

Potenciar l’accés dels joves a 

experiències i serveis culturals i 

educatius que promoguin el seu 

desenvolupament 

Activitats formatives i 

culturals 

Estades d’idiomes 

Oferir actuacions de suport a la 

mobilitat 

Bus nit “Et tornem a casa” 

Mobilitat internacional 

Promoure polítiques de difusió 

d’informació d’interès juvenil 

Punt d’informació jove 

Osona Virtual 

Promocionar la salut i els hàbits de 

vida saludables entre els joves de 

Vilanova de Sau 

Suport a les activitats 

esportives 

Oficina Jove d’Osona –Servei 

de Salut 

DRAC, Atenció i prevenció al 

consum de drogues 

 

Línia 3. Realització d’accions per millorar el suport  tècnic i els recursos de la Regidoria de 

Joventut del municipi 

Descripció Aquesta línia desplega aquelles actuacions que donen suport en la millora del 

model tècnic del servei de joventut de Vilanova de Sau 

Objectiu 

general 

Millorar els recursos i la qualitat tècnica de la Regidoria de Joventut 

Objectius 

específics 

Disposar d’un tècnic de joventut 

compartit que doni suport i 

assistència tècnica al municipi  

Actuacions Tècnic compartit d’Osona 

centre 
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Accedir a formació específica per a 

professionals de joventut 

Formació per a professionals 

de joventut d’Osona 

 

4.4 CRITÈRIS METDODOLÒGICS 

 

Essent conscients de que estem vivint temps de canvis constants, la metodologia que 

proposem intentarà prevenir i/o, si més no, mitigar els efectes dels factors que podrien 

interferir en la implementació del PLJVS. Per tant establim:  

1. Fer un seguiment i avaluació continua de les actuacions sistematitzant les dades per a 

la seva avaluació i seguint la planificació acordada. 

2. Mantenir els mecanismes que faciliten el treball en xarxa, la participació i la 

comunicació eficaç entre tots els agents implicats en les polítiques de joventut. 

3. Vetllar per la universalitat i la heterogeneïtat dels joves destinataris de les accions que 

desenvolupem. 

4. Readaptar el disseny de les accions a partir de les valoracions i les propostes de 

millora. 

5. Optimitzar els recursos i  fer recerca conjunta de recursos amb els diversos agents 

implicats en les polítiques de joventut. 

6. Incorporar l’ús de les xarxes socials i les noves tecnologies sempre que sigui adequat.  

 

Així mateix intentarem que els quatre principis rectors que s’estableixen al PNCat 2011-2020 

es facin efectius amb aquesta metodologia:  

Qualitat: Aplicarem eines de seguiment i control que garanteixin la coherència assolida 

en el disseny del PLJVS en el moment de la seva execució.  

Participació: Hem definit protocols de treball compartits que ens ajudin a avançar cap 

a la coresponsabilitat de les polítiques de joventut al municipi i el protagonisme dels 

joves en el disseny de les seves activitats de dinamització. 
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Transformació: Volem contribuir a millorar les oportunitats dels i de les joves per a que 

puguin realitzar el propi projecte de vida i volem que els propis joves puguin incidir en 

la transformació de la societat i en la vida de la comunitat. 

Integralitat: Connectarem les nostres accions amb les que s’estan desenvolupant a la 

resta de regidories del municipi per tal de sumar esforços, però també amb d’altres 

agents del municipi i d’altres administracions.  

Per tal de garantir la posada en escena de les diverses actuacions recollides en el PLJVS 2013-

2016, haurem de comptar amb diversos òrgans de coordinació que faciliten l’arrelament dels 

programes en el territori.  

Cal concebre les polítiques de joventut en clau de transversalitat. Així doncs Les polítiques de 

joventut s’han de concebre necessàriament des de criteris d’integralitat. No han d’atendre 

només determinades necessitats de la població jove, sinó que han de treballar des d’una 

perspectiva global que interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves: l’habitatge, el 

treball, l’educació, la salut, la cultura, i la participació. La integralitat de les polítiques suposa a 

nivell operatiu la necessitat d’articular xarxes a diferents nivells: xarxes de treball, que 

incorporin diferents escales territorials d’acció; xarxes de transversalitat, que incorporin 

diferents òptiques de treball sectorial, i xarxes de capital social, que incorporin els recursos i 

les dinàmiques associatives i comunitàries de la gent jove. Només des del treball coordinat es 

podran efectuar intervencions realistes i eficients. Així doncs, apel·lem a la visualització que 

hem fer dels organigrames funcionals de la regidoria de joventut per acabar de definir tots els 

agents que s’articulen en aquestes xarxes. 
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5.PLA D’ACTUACIÓ 

5.1 ACTUACIONS  

 

Dinamització dels locals juvenils 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que fomentin de la participació i la cohesió  dels joves del municipi 

OBJECTIUS General Promoure el protagonisme juvenil i la cohesió social al municipi 

Específic Vetllar per una dinàmica educativa i activa als locals joves 

DESCRIPACIÓ Seguiment dinamització dels locals de joventut. Reunions periòdiques, organització 

d’activitats, seguiment del compliment de les normes i els pagaments, gestió dels diners del 

lloguer, treball coordinat amb l’educador social i la tècnica de joventut compartida, tallers de 

participació, etc.  

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Regidoria de joventut, tècnica de joventut compartida, 

educador social del municipi, alcaldia 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanents, reunions periòdiques de 

seguiment 

RECURSOS Humans Tècnic de joventut compartit 

Equipaments Equipaments i espais municipals 

Econòmics Despeses de les activitat, de gestió, subministraments i 

material d’oficina. Ingressos de la quota de lloguer dels locals 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, e-mail, mòbil, reunions en punts de trobada 

 

Festa jove de la festa major  

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que fomentin de la participació i la cohesió  dels joves del municipi 

OBJECTIUS General Promoure el protagonisme juvenil i la cohesió social al municipi 

Específic Promoure activitats de dinamització oferint veu i capacitat 

d’actuació als joves del municipi 

DESCRIPACIÓ Activitat festiva en el marc de la festa major de Vilanova de Sau específica per a la gent jove i 

organitzada des de la comissió de festes amb la participació activa dels col·lectius joves del 

municipi 

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

TEMPORALITZACIÓ  Mesos G F M A M J J A S O N D 
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Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Regidoria de joventut, comissió de festes, joves del municipi 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanents, reunions periòdiques de 

seguiment 

RECURSOS Humans Personal de l’Ajuntament 

Equipaments Equipaments i espais municipals 

Econòmics Despeses de les activitat, de gestió i subministraments. 

Ingressos de la barra 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Revista local, web municipal, xarxes socials, tríptics i cartelleres, premsa comarcal 

 

Esdeveniments i festes populars 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que fomentin de la participació i la cohesió  dels joves del municipi 

OBJECTIUS General Promoure el protagonisme juvenil i la cohesió social al municipi 

Específic Promoure activitats de dinamització oferint veu i capacitat 

d’actuació als joves del municipi 

DESCRIPACIÓ Ball de Carnestoltes, castanyada, festa major, diada de Sant Jordi, cavalcada de reis, Sant 

Joan, etc. En tots aquests esdeveniments es compte amb la participació de la gent jove, tant 

el en desenvolupament de l’activitat, com en la seva organització i col·laboració.  

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, Regidoria de Joventut, 

Comissió de festes, veïns i joves del poble. 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanents, reunions periòdiques 

RECURSOS Humans Personal de l’Ajuntament 

Equipaments Equipaments i espais municipals 

Econòmics Despeses de les activitat, de gestió, subministraments i 

material 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Revista local, web municipal, xarxes socials, tríptics i cartelleres, premsa local 

 

Suport a la comissió de festes “Els Comarrojos” 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que fomentin de la participació i la cohesió  dels joves del municipi 

OBJECTIUS General Promoure el protagonisme juvenil i la cohesió social al municipi 
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Específic Afavorir l’acció participativa dels agents del municipi 

DESCRIPACIÓ Assessorament i suport logístic i econòmic a la comissió de festes del poble. Vetllar per la 

seva acció participativa oberta a tothom i incorporant la perspectiva juvenil 

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Comissió de festes, regidoria de joventut, ajuntament de 

Vilanova de Sau 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanents, reunions periòdiques de 

seguiment 

RECURSOS Humans Personal de l’Ajuntament 

Equipaments Equipaments i espais municipals 

Econòmics Despeses de la subvenció 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Comunicació interna, pressupostos municipals, web municipal, documents oficials  

 

Suport a les activitats esportives 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Promocionar la salut i els hàbits de vida saludables entre els joves 

de Vilanova de Sau 

DESCRIPACIÓ Assessorament i suport logístic i econòmic a les activitats esportives que es duen a terme al 

municipi. Caminada popular de la vall de Sau, Racons dels Bandolers (Orientació amb Kaiak) i 

travessa nadant a Sau. Així mateix se’n fomentaran d’altres organitzades des del municipi. 

Concretament una activitat d’aventura per l’entorn natural de la Vall de Sau que inclogui 

activitats aquàtiques i escalada. 

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Ajuntament de Vilanova de Sau, Regidoria d’esports, Club 

natació Vic, Club nàutic Vic-Sau 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanents, reunions periòdiques de 

seguiment 

RECURSOS Humans Personal de l’Ajuntament 
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Equipaments Equipaments i espais municipals 

Econòmics Despeses de les activitat, de gestió, subministraments i 

material 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Revista local, web municipal, xarxes socials, tríptics i cartelleres, premsa comarcal 

 

Activitats formatives i culturals 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Potenciar l’accés dels joves a experiències i serveis culturals i 

educatius que promoguin el seu desenvolupament 

DESCRIPACIÓ Cursos, tallers, videofòrums i xarrades a la sala polivalent de l’Ajuntament. Activitats que 

inclouen la perspectiva i participació juvenil amb l’objectiu de promoure el coneixement i el 

desenvolupament dels participants.  Proposem la visualització de pel·lícules d’interès juvenil i 

tallers relacionats amb la recerca de feina, la cuina i la música electrònica.  

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Ajuntament de Vilanova de Sau (Regidoria de joventut, 

cultura i educació) 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanents, reunions periòdiques de 

seguiment 

RECURSOS Humans Personal de l’ajuntament, talleristes/conferenciants 

Equipaments Equipaments i espais municipals 

Econòmics Despeses de les activitat, de gestió, subministraments i 

material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Revista local, web municipal, xarxes socials, tríptics i cartelleres 

 

Estiu Jove 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que fomentin de la participació i la cohesió  dels joves del municipi 

OBJECTIUS General Promoure el protagonisme juvenil i la cohesió social al municipi 

Específic Promoure activitats de dinamització oferint veu i capacitat 

d’actuació als joves del municipi 

DESCRIPACIÓ Activitats juvenils a la piscina, als terrenys d’acampada, sopar jove, gincama... organitzats per 
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iniciativa i amb la col·laboració dels joves del poble i la comissió de festes. 

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Comissió de festes, regidoria de joventut, joves del municipi 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanents, reunions periòdiques de 

seguiment 

RECURSOS Humans Tècnic de joventut compartit 

Equipaments Equipaments i espais municipals 

Econòmics Despeses de les activitat, de gestió, subministraments i 

material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Revista local, web municipal, xarxes socials, tríptics i cartelleres 

 

Punt d’informació Jove 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Promoure polítiques de difusió d’informació d’interès juvenil 

DESCRIPACIÓ Espai informatiu a les dependències municipals i gestió, difusió i implementació de les 

polítiques de joventut pròpies i comarcals 

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Tècnica de joventut compartida, Administrativa de 

l’Ajuntament, Regidoria de Joventut 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanents, reunions periòdiques de 

seguiment 

RECURSOS Humans Personal de l’Ajuntament i Tècnica de joventut compartida 

Equipaments Equipaments i espais municipals 

Econòmics Despeses de les activitat, de gestió, subministraments i 

material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Revista local, web municipal, xarxes socials, tríptics i cartelleres, e-mails i mòbils dels joves 
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Bus nit “Et tornem a casa” 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Oferir actuacions de suport a la mobilitat 

DESCRIPACIÓ Servei d’autobús nocturn, impulsat pel Consell Comarcal d’Osona a petició dels municipis que 

organitzen esdeveniments d’abast comarcal. Carnaval de Torelló i Mercat de Música Viva 

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Consell Comarcal d’Osona, Regidoria de joventut i Comissió 

de tècnics de joventut de municipis d’Osona 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques de la comissió de tècnics de joventut 

d’Osona i canals de comunicació permanents amb el servei 

de joventut del Consell Comarcal 

RECURSOS Humans  Tècnic de joventut compartit 

Equipaments Dependències municipals 

Econòmics Despeses de gestió, subministraments i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, web, campanyes informatives des de l’ajuntament 

 

Formació ocupacional per a joves 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Fomentar la inserció laboral dels joves de Vilanova de Sau 

DESCRIPACIÓ Política mancomunada per desenvolupar projectes de formació ocupacional. 

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Consell Comarcal d’Osona, regidoria de joventut i de 

promoció econòmica. Serveis locals d’ocupació. Xarxa de 

punt joves d’Osona 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques i mecanismes de coordinació 
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permanents 

RECURSOS Humans Tècnic de joventut compartida i personal de l’Ajuntament 

Equipaments Equipaments municipals 

Econòmics Despeses de gestió, subministraments i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Web, xarxes socials i a través del punt d’informació juvenil.  

 

Raid dels Ausetans 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que fomentin de la participació i la cohesió  dels joves del municipi 

OBJECTIUS General Promoure el protagonisme juvenil i la cohesió social al municipi 

Específic Fomentar la cohesió dels joves del municipi com a grup social 

DESCRIPACIÓ Es tracta d’un programa mancomunat amb els ajuntaments de participació i integració en el 

lleure, que consisteix en oferir un raid d’aventura que facilita que els joves d’un municipi puguin 

participar en un programa d’oci i de lleure. El programa pretén 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. Al mateix temps el programa potencia 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. El 

programa es dissenya, coordina i avalua mitjançant la creació d’un grup motor configurat pels 

tècnics de joventut dels municipis adherits 

DESTINATARIS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona, Regidoria 

de joventut del municipi 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques, vies de comunicació permanents 

RECURSOS Humans Tècnic de joventut compartit i personal de l’Ajuntament 

Equipaments Espais i equipaments municipals 

Econòmics 200€ (2 equips) 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, web municipal, web d’osona jove, cartells i tríptics 

 

Estades d’idiomes 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Potenciar l’accés dels joves a experiències i serveis culturals i 
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educatius que promoguin el seu desenvolupament 

DESCRIPACIÓ Es tracta d’un programa de formació mancomunat entre el consell comarcal i els ajuntaments 

d’Osona per tal de fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa. Les estades d’idiomes 

tenen una durada de 14 dies. Els grups de les estades es formen a partir de criteris 

d’heterogeneïtat. Les estades compaginen l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua 

anglesa amb activitats de lleure i joc lúdic en un context d’immersió lingüística. Totes les 

activitats que es planifiquen tenen una coordinació pedagògica que assegura la integració de 

coneixements i al mateix temps, fomenta l’educació en valors, el treball cooperatiu i el 

respecte pel medi ambient. 

DESTINATARIS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Monitors i directors de lleure, staff tècnic del summer camp, 

servei de joventut del consell comarcal d’Osona, regidoria de 

joventut del municipi 

Mecanismes de coordinació Vies de comunicació permanent, web d’Osona jove 

RECURSOS Humans Tècnic de joventut compartit i personal de l’ajuntament 

Equipaments Espais informatiu municipals 

Econòmics Despeses de gestió, subministraments i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, cartells, web municipal i web d’Osona jove 

 

Tècnic compartit d’Osona centre 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions per millorar el suport  tècnic i els recursos de la Regidoria de Joventut 

del municipi 

OBJECTIUS General Millorar els recursos i la qualitat tècnica de la Regidoria de 

Joventut 

Específic Disposar d’un tècnic de joventut compartit que doni suport i 

assistència tècnica al municipi 

DESCRIPACIÓ Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntament de Tavèrnoles, 

Les masies de Roda, Vilanova de Sau, Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta per acollir-se el 

projecte de servei tècnic compartit d’osona centre. Aquest tècnic té les funcions de elaborar 

els plans locals de joventut, executar i avaluar les actuacions previstes, promoure la 

participació dels joves, potenciar espais de relació i cohesió entre els joves i treballar 

coordinadament amb el personal tècnic i polític de referència. 

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             
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Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Municipis beneficiaris, Consell Comarcal d’Osona, tècnic 

compartit d’Osona centre, personal tècnic i polític de 

referència en l’àmbit de joventut del municipi 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques de seguiment, canals de comunicació 

permanents 

RECURSOS Humans Tècnic de joventut compartit d’Osona centre, Regidor de 

joventut 

Equipaments Equipaments municipals 

Econòmics ????? Quan heu pagat al CCOO??? 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, web municipal, punt d’informació juvenil 

 

Osona virtual 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Promoure polítiques de difusió d’informació d’interès juvenil 

DESCRIPACIÓ La web de joventut www.osonajove.net és un entorn de comunicació del servei de joventut 

del Consell Comarcal d’Osona (CCO) i una eina de treball que ha de permetre la comunicació 

entre els diferents punts d’informació juvenil, els diferents ajuntaments de la comarca, el 

teixit juvenil i el CCO. La web compte amb una intranet de gestió que permet a l’ajuntament 

la gestió ràpida, còmode i eficaç dels programes de joventut.  

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Servei de joventut del Consell Comarcal d’Osona i Regidoria 

de Joventut del municipi 

Mecanismes de coordinació Canals de comunicació permanents i a través de la web 

d’Osona jove 

RECURSOS Humans Tècnic de joventut compartida i personal de l’ajuntament 

Equipaments Equipaments municipals 

Econòmics Despeses de gestió, subministraments i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ www.osonajove.net 

 

http://www.osonajove.net/
http://www.osonajove.net/
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Formació per a professionals de joventut d’Osona 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions per millorar el suport  tècnic i els recursos de la Regidoria de Joventut 

del municipi 

OBJECTIUS General Millorar els recursos i la qualitat tècnica de la Regidoria de 

Joventut 

Específic Accedir a formació específica per a professionals de joventut 

DESCRIPACIÓ La formació per a professionals de joventut es coordina amb el servei de joventut del Consell 

Comarcal d’Osona i amb la comissió de tècnics de municipis d’Osona. Aquesta política vetlla 

per la formació continua dels professionals de joventut de la comarca i ofereix cursos ajustats 

a les necessitats formatives dels professionals. La finalitat és capacitar des d’una perspectiva 

teòrico-pràctica als professionals que treballem amb joves i millorar la qualitat de les accions 

que duem a terme.  

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Tècnics de joventut dels municipis d’Osona, servei de 

joventut del Consell Comarcal d’Osona, agents formatius 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques, canals de comunicació permanents 

RECURSOS Humans Tècnic de joventut compartit i personal de l’ajuntament 

Equipaments Sense especificar 

Econòmics Despeses de gestió, desplaçaments i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Interna entre els tècnics i amb el servei de joventut del Consell Comarcal d’Osona 

 

Oficina jove d’Osona – Servei de treball 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Fomentar la inserció laboral dels joves de Vilanova de Sau 

DESCRIPACIÓ Aquest programa presenta l’oportunitat de donar al col·lectiu jove una alternativa àgil i 

profitosa, proporcionant-li una formació bàsica i útil per fomentar la seva inserció i reinserció 

en el mercat laboral. D’altra banda, de forma transversal es vol treballar la possibilitat de 

formar-los específicament en algun ofici concret, per facilitar la seva entrada en el mercat 

laboral. A més, es potencia l’autoestima entre els joves mitjançant una formació integral en 

valors, habilitats socials, adquisició d’hàbits de vida saludable, etc. Els municipis ens 

coordinem amb aquest servei per acordar la formació concreta que es fera al municipi i 

derivar als joves que ho vulguin a aquest servei. 
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DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Servei de joventut del Consell Comarcal, Regidoria de 

joventut del municipi 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques i canals de comunicació permanents 

RECURSOS Humans Tècnica de joventut compartida i personal de l’ajuntament 

Equipaments Equipaments municipals 

Econòmics Despeses de gestió i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, e-mails, tríptics, sessions informatives, web municipal, revista local 

 

Oficina jove d’Osona – Servei de Salut  

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Promocionar la salut i els hàbits de vida saludables entre els joves 

de Vilanova de Sau 

DESCRIPACIÓ Consisteix en un servei universal i de caràcter públic destinat a la població de la comarca 

d’Osona que consisteix en un conjunt d’activitats adreçades al jovent, a realitzar amb 

col·laboració dels punts d’informació de la comarca, de la xarxa de salut i benestar social, per 

tal de prevenir conductes de risc, potenciar hàbits saludables, donar informació i formació en 

salut dels joves i els professionals. L’oficina Jove d’Osona, com equipament únic destinar a 

acollir els serveis de treball, Salut i Informació, i actuant com a pulmó de les polítiques de 

joventut d’Osona. Els àmbits d’actuació d’aquest programa son: Sexualitat, consum de 

drogues, alimentació, salut mental, assessorament i informació, etc. dins de casa apartat 

trobem diferents accions segons el tema a tractar.         

DESTINATARIS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Servei de joventut del Consell Comarcal d’Osona i Regidoria 

de joventut del municipi 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques i canals de comunicació permanents 

RECURSOS Humans Tècnica de joventut compartida i personal de l’ajuntament 

Equipaments Equipaments municipals 
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Econòmics Despeses de gestió i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, e-mails, tríptics, sessions informatives, web municipal, revista local 

 

Mobilitat internacional juvenil 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Oferir actuacions de suport a la mobilitat 

DESCRIPACIÓ El servei de joventut comarcal mitjançant els programes mancomunats amb els quals treballa 

amb joves dels punts d’informació juvenil, vol oferir com a una fase mes de les intervencions 

que realitza un intercanvi anual. Degut a que correspon a una demanda dels municipis el 

poder comptar amb aquests intercanvis que fomenten la participació de la joventut en un 

mapa europeu així con transmetre i treballar valors con la tolerància o el racisme.  

DESTINATARIS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Servei de Joventut del Consell Comarcal i regidoria de 

joventut del municipi 

Mecanismes de coordinació Comissions de treball, reunions periòdiques i canals de 

comunicació permanents. 

RECURSOS Humans Personal de l’Ajuntament 

Equipaments Equipaments municipals 

Econòmics Despeses de gestió i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, e-mails, tríptics, sessions informatives, web municipal, revista local 

 

Drac, Atenció i Prevenció en el consum de drogues 

LÍNIA DE TREBALL Realització d’accions que millorin la capacitat d’emancipació i desenvolupament dels joves de 

Vilanova de Sau 

OBJECTIUS General Promocionar actuacions que millorin l’emancipació i el 

desenvolupament integral dels joves del municipi 

Específic Promocionar la salut i els hàbits de vida saludables entre els joves 

de Vilanova de Sau 

DESCRIPACIÓ El programa DRAC és un programa de prevenció i reducció de risc derivats del consum de 

drogues mancomunat del Consell Comarcal i els ajuntaments d’Osona. El Consell Comarcal 
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d’Osona gestiones i ordena els recursos econòmics en funció dels objectius definits en el 

programa que es deriven  de les necessitats compartides entre els municipis adherits al 

programa. Per tal de que els resultats del programa siguin positius existeixen vuit àmbits 

d’intervenció (Coordinació, Formació, Visualització i sensibilització, àmbit educatiu, àmbit 

comunitari, detecció i intervenció, assessorament i atenció, investigació i avaluació). D’altra 

banda, per tal d’arribar a diversos col lectius que es poden veure afectats es desenvolupen 

activitats com: Formació a col lectius professionals, Programa alternatiu a la Sanció 

Administrativa (PASA), Intervenció en oci nocturn, Servei d’assessorament i atenció 

personalitzada a l’Oficina de Joventut D’Osona, Observació Comarcal sobre Drogues d’Osona, 

Cursos i tallers als municipis demandants, etc. 

DESTINATARIS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

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

Disseny             

Implementació             

Avaluació             

METODOLOGIA Agents implicats Servei de joventut del Consell Comarcal d’Osona i regidoria 

de joventut del municipi 

Mecanismes de coordinació Reunions periòdiques i canals de comunicació permanents 

RECURSOS Humans Tècnica de joventut compartida i personal de l’ajuntament 

Equipaments Equipaments municipals 

Econòmics Despeses de gestió i material d’oficina 

AVALUACIÓ Segons matriu d’avaluació 

COMUNICACIÓ Xarxes socials, e-mails, tríptics, sessions informatives, web municipal, revista local 

 

5.2 TEMPORALITZACIÓ DEL PLA 

 

En les fitxes que acabem de presentar hi ha especificada la temporalització de les diferents 

fases que anualment s’han de dur a terme en cada una de les actuacions. A continuació 

presentem la temporalització de les actuacions en funció dels anys de vigència del pla.  

 

Actuació 2013 2014 2015 2016 

Dinamització dels locals juvenils X X X X 

Festa jove de la festa major X X X X 

Suport a la comissió de festes X X X X 

Caminada a Sau X X X X 

Activitats formatives i culturals X X X X 
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Estiu jove “Activitats de dinamització i aventura” X X X X 

Punt d’informació jove X X X X 

Bus nit “Et tornem a casa”  X X X 

Formació ocupacional per a joves X X X X 

Raid dels Ausetans  X X X 

Estades d’idiomes X X X X 

Tècnic compartit d’Osona centre X    

Osona virtual X X X X 

Formació per a professionals de Joventut d’Osona X    

Oficina Jove d’Osona – Servei de treball  X X X 

Oficina Jove d’Osona – Servei de Salut  X X X 

Mobilitat internacional juvenil   X X 

Drac, atenció i prevenció en el consum de drogues  X X X 

 

5.3 RECURSOS DEL PLA 

 

5.3.1 Recursos humans  

 

L’ajuntament disposa de quatre persones, amb categoria de persona laboral i amb diferents 

funcions associades. Quines??????? Secretària, Administrativa, Brigada??? 

La regidoria de joventut compte amb el regidor de joventut, la tècnica de joventut compartida, 

l’educador social de referència al territori i el personal laboral de l’Ajuntament.  

 

5.3.2 Recursos funcionals  

 

Vilanova de Sau disposa de diferents equipaments. Els equipaments que poden utilitzar els 

joves són: Locals de joventut, sala polivalent, biblioteca, equipaments esportiu i dependències 

municipals.  

Piscina???? Terrenys d’acampada????  
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5.3.3 Recursos econòmics 

 

Pressupost anual del 2013 de l’Ajuntament: 830.194€ 

Partida anual del 2013 per la regidoria de joventut: 

Despeses de personal destinades a joventut: 

Altres despeses vinculades a joventut (festes, comissió de festes..): 

Percentatge dels recursos econòmics de joventut en relació al pressupost global: 

 

5.4 MODEL D’AVALUACIÓ 

 

L’avaluació de les polítiques de joventut ha de ser un procés d’aprenentatge que en permeti 

millorar la qualitat de les actuacions plantejades així com les pràctiques professionals i els 

processos de presa de decisions. Per tal de que aquest procés sigui el màxim de rigorós 

possible s’ha de planificar i ha d’incloure tots els agents importants en les polítiques 

dissenyades.  

Els agents i òrgans encarregats de desenvolupar aquesta avaluació i prendre les decisions 

oportunes per  la millora i l’adequació del Pla Local de Joventut són:  

 Consell Comarcal d’Osona 

 Ajuntament de Vilanova de Sau 

 Joves participants i implicats en les actuacions 

 Entitats i regidories implicades en les actuacions 

La temporalització de l’avaluació de les actuacions del PLJVS estarà marcada en les fitxes 

tècniques de les actuacions. En la majoria dels casos, el procés d’avaluació consta de diferents 

moments que podríem classificar en: 
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 Inicial: Es realitza en la fase de formulació i serveix per analitzar si l’actuació és 

necessària i possible 

 Intermèdia: Es realitza durant la implementació de l’actuació i serveix per analitzar si 

l’actuació s’està implementant segons el previst i, d’aquesta manera, poder introduir 

correccions per facilitar l’assoliment dels resultats previstos. 

 Final: És l’avaluació que té lloc quan l’actuació ha finalitzat i serveix per analitzar tant 

la implementació de l’actuació, com els seus impactes i l’eficiència de la intervenció. 

 A continuació proposem una matriu d’avaluació que ha de guiar tots aquets moments 

d’avaluació.  

5.4.1 Matriu d’avaluació 
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MATRIU D’AVALUACIÓ 

Preguntes d’avaluació  Criteris  Indicadors  Fonts d’informació  

S’han assolit els principals 
objectius de l’actuació? 
 
Hi ha hagut els recursos 
suficients per tal de 
desenvolupar l’actuació 
correctament? 
 
L’actuació ha incidit de 
forma positiva i 
majoritària en els seus 
destinataris? 
 
Han participat en 
l’actuació tots els agents 
implicats? 
 
Quins han estat els punt 
forts i els punts febles de 
l’actuació? 
 
Es valora que l’actuació ha 
de tenir continuïtat? 
 
L’actuació respon a les 
necessitat detectades en 
el diagnòstic del pla? 
 

Eficàcia:  
 
Adequació a les 
necessitats i als 
objectius. 
 
Impacte i 
visualització dels 
resultats 
 
Incidència i 
Transformació de la 
realitat 
 
 
Eficiència:  
 
Adequació als 
recursos 
disponibles 

Grau de satisfacció dels 
usuaris 
 
Nombre d’usuaris i 
usuàries 
 
Grau de participació, 
interès, satisfacció i/o 
implicació dels usuaris 
 
Nombre i qualitat de les 
actuacions dutes a terme 
 
Grau de satisfacció dels 
agents organitzadors 
 
Dinàmica i funcionament 
de l’actuació en totes les 
seves fases 
 
Capacitat de dinamització i 
adequació a les 
necessitats 
 
Nivell de coordinació entre 
els agents implicats 
 
Gestió dels recursos 
destinats a l’actuació 

Reunions de valoració 
amb els responsables 
tècnics i polítics  
 
Reunions de valoració 
amb els agents 
implicats 
 
Enquestes i/o 
entrevistes als 
destinataris i usuaris 
de les actuacions 
 
Repercussió i 
continguts relacionats 
a les xarxes socials 
 
Memòries tècniques 
dels projectes  
 
Grups de discussió per 
valorar les actuacions 
 
Diari de camp 

 

 

 

 


