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ANNEX I: DADES QUANTITATIVES SOBRE LA POBLACIÓ JOVE I LES 

POLÍTIQUES DE JOVENTUT A L’ALT CAMP 
 

1. DADES DEMOGRÀFIQUES DE LA POBLACIÓ 
 

A) Població per municipis i sexe, 2019 
Font: IDESCAT. 2019 

Municipi Homes Dones Total 

Aiguamúrcia 465 436 901 

Alcover 2.499 2.565 5.064 

Alió 208 231 439 

Bràfim 357 335 692 

Cabra del Camp 608 555 1.163 

Figuerola del Camp 159 161 320 

Garidells, els 94 93 187 

Masó, la 146 130 276 

Milà, el 85 93 178 

Montferri 202 185 387 

Mont-ral 94 68 162 

Nulles 267 225 492 

Pla de Santa Maria, el 1.215 1.112 2.327 

Pont d'Armentera, el 258 247 505 

Puigpelat 590 559 1.149 

Querol 285 222 507 

Riba, la 321 264 585 

Rodonyà 262 228 490 

Rourell, el 191 175 366 

Vallmoll 890 866 1.756 

Valls 12.210 12.149 24.359 

Vilabella 378 358 736 

Vila-rodona 660 595 1.255 

TOTAL 22.444 21.852 44.296 

 

B) Estructura d’edats, 2019 
Font: Mercuri. Diputació de Tarragona,  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Creixement demogràfic per mil habitants de la població, 2018 
Font: IDESCAT, 2018 

 
 Taxa bruta de creixement total Taxa brutade creixement natural Taxa bruta de creixement migratori Correccions estadístiques 

2018 5,78 -2,03 7,83 -0,02 

2017 2,95 -0,70 3,70 -0,05 

2016 -0,68 0,27 -0,95 .. 
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D) Població jove per grups d’edat i sexe, 2019 
Font: IDESCAT. 2019 

 

Edat Homes Dones Total 

De 15 a 19 anys 1.265 1.117 2.382 

De 20 a 24 anys 1.121 1.083 2.204 

De 25 a 29 anys 1.149 1.092 2.241 

TOTAL 3.535 3.292 6.827 

 

 

E) Població jove per municipis i sexe, i percentatge de joves, 2019 
Font: Elaboració pròpia a partir del creuament de dades d’IDESCAT i Mercuri, 2019 

 

Municipi Homes joves Dones joves Total població jove Població total % Total població jove 
Aiguamúrcia 61 59 120 901 14,87% 

Alcover 389 389 778 5.064 17,91% 

Alió 15 37 52 439 17,31% 

Bràfim 37 38 75 692 19,22% 

Cabra del Camp 61 59 120 1.163 16,34% 

Figuerola del Camp 16 27 43 320 15,62% 

Garidells, els 13 11 24 187 11,76% 

Masó, la 15 15 30 276 14,49% 

Milà, el 8 13 21 178 16,29% 

Montferri 24 30 54 387 20,67% 

Mont-ral 10 7 17 162 13,58% 

Nulles 31 31 62 492 19,51% 

Pla de Santa Maria, el 215 160 375 2.327 15,99% 

Pont d'Armentera, el 37 26 63 505 10,30% 

Puigpelat 98 79 177 1.149 20,45% 

Querol 33 24 57 507 10,45% 

Riba, la 47 27 74 585 12,14% 

Rodonyà 50 41 91 490 13,06% 

Rourell, el 27 29 56 366 15,85% 

Vallmoll 123 120 143 1.756 17,08% 

Valls 2.057 1.907 3.964 24.359 17,10% 

Vilabella 44 47 91 736 12,36% 

Vila-rodona 89 93 182 1.255 16,97% 

TOTAL 3.535 3.292 6.827 44.296 16,83% 

 

F) Població per nacionalitat (continents) i lloc de naixement, 2019 

Font : IDESCAT, 2019 

 Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total 

Espanyola 30.849 6.544 1.438 38.831 

Resta UE 131 9 1.082 1.222 

Resta d'Europa 49 4 414 467 

Àfrica 639 8 2.120 2.767 

Amèrica del Nord i 

Central 
7 0 184 191 

Amèrica del Sud 13 0 556 569 

Asia i Oceania 30 1 218 249 

Total 31.718 6.566 6.012 44.296 

 

 

 

G) Població resident a l’estranger per sexe, 2020 
 Font: IDESCAT. 2020 

 
 Homes Dones Total 

2020 644 595 1.239 
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H) Població jove amb nacionalitat estrangera per edat i sexe, 2019 
 Font: IDESCAT. 2019 

 
Edat Homes Dones Total 

De 15 a 19 anys 219 122 341 

De 20 a 24 anys 186 194 380 

De 25 a 29 anys 210 232 442 

Total 615 548 1163 

 

I) Població jove per edat i nacionalitat (continents), 2019 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT , 2019 

 

 Espanyola Europa Àfrica Amèrica Àsia  i Oceania Total 

De 15 a 19 anys 2.041 95 183 50 13 2.382 

De 20 a 24 anys 1.824 115 171 79 15 2.204 

De 25 a 29 anys 1.799 129 206 83 24 2.241 

Total 5.664 339 560 212 52 6.827 

 

J) Estructura per edats, envelliment i dependència, 2019 

Font: IDESCAT, 2019 

 % 0 a 15 anys % 16 a 64 anys 
% 65 anys i 

més 

Índex 

d'envelliment 

Índex de 

sobreenvelliment 

Índex de 

dependènciajuvenil 

Índex de 

dependènciade la 

gent gran 

Índex de 

dependència 

global 

2019 16,61 64,47 18,92 122,5 17,4 23,5 28,8 52,3 

2018 16,85 64,47 18,68 118,2 17,6 24,1 28,5 52,6 

2017 16,92 64,66 18,42 115,4 17,4 24,3 28,1 52,4 

2016 17,09 64,72 18,18 113,6 17,6 24,3 27,6 52,0 

 

 

2. DADES D' ENTITATS JUVENILS I GRUPS DE JOVES 
 

A)  Associacions de joves, Alt Camp. 2020 
Font: Cens d’Entitats Juvenils  de la Direcció General de Joventut  (Generalitat de Catalunya), 2020 

 

Associacions de joves Tipologia Municipi 

Agrupament Escolta I Guia Verge de la Candela 

Centre d'Esplai Esquirols 

Cor Juvenil Divisi 

Associació Juvenil de Les Pobles d'Aiguamúrcia 

Associació de Joves del Pla 

Aguilots Joves d'Alcover 

Associació de Joves Ripam 

Associació Cultural l’Aleta 

Institut d'estudis Vallencs 

Associació Juvenil Sciurius Comunik't 

Associació Juvenil La Fàbrica 

Joves & Festes 

Associació de Joves de Vila-Rodona 

La Parra 

Associació Catesplai Planenc 

Escoltisme 

Esplai 

Cultural i Artístic 

Casal de Joves 

Casal de Joves 

Cultura Popular 

Casal de Joves 

Cultural i Artístic 

Cultural i Artístic 

Cultural i Artístic 

Casal de Joves 

Cultural i Artístic 

Cultural i Artístic 

Cultural i Artístic 

Esplai 

Valls 

Valls 

Valls 

Aiguamúrcia 

El Pla de Santa Maria 

Alcover 

La Riba 

Valls 

Valls 

El Pont D'armentera 

Valls 

El Pont D'armentera 

Vila-Rodona 

Puigpelat 

El Pla De Santa Maria 
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B)  Associacions de tipus juvenil, Alt Camp. 2020 
Font: Cens d’Entitats del Departament de Justícia  (Generalitat de Catalunya), 2020 

 

Entitats  de caire juvenil Tipologia Municipi 

Associació Juvenil Brafimenca 

Associació De Joves de Picamoixons 

Associació Juvenil 7saks.Oficial 

Associació Juvenil Bigfam 

Associació Juvenil Gladius 

Associació Juvenil Sciurius Comunik’t 

Associació Lúdica As En La Manga 

Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) 

Joventut Nacionalista de Catalunya Alt Camp-Valls (JNC) 

Sindicat d'Estudiants dels PPCC 

Associació l'Aleta 

Arran 

Cultura i Joventut 

Cultura i Joventut 

Cultura i Joventut 

Cultura 

Cultura i Joevntut 

Cultura i Drets Humans 

Cultura 

Política 

Política 

Educació i Política 

Cultura 

Política 

Bràfim 

Emd Picamoixons 

Cabra Del Camp 

Valls 

Puigpelat 

Nulles 

Valls 

Valls 

Valls 

Valls 

Valls 

Valls 

 

C) Grups de joves organitzats/des, Alt Camp. 2020 
Font: Observació en el treball de camp 

 

Grup de joves Tipologia Municipi 

Joves de Figuerola Cultura i joventut Figuerola del Camp 

Joves d’Aiguamúrcia Cultura i joventut Aiguamúrcia 

Joves de La Masó Cultura i joventut La Masó 

Puigventut Joventut Puigpelat 

Joves de Cabra del Camp Joventut Cabra del Camp 

Consell de Joves del Pla de Santa Maria Consell Municipal de Joves El Pla de Santa Maria 

Casal  Popular La Bretxa Cultura i Política Alcover 

Casal Popular La Turba Cultura i Política Valls 

La Marruixa Drets  de les dones Valls 

Croma Drets LBGTI Valls 

Eixabuc Política, drets i joventut Valls 

 

 

3. DADES D’EDUCACIÓ 

 

A) Població jove segons el coneixement del català per grups d’edat, 2011 

Font: IDESCAT, 2011 

 L'entén El sap parlar  El sap llegir El sap escriure No l'entén 

De 15 a 19 anys 2.253 2.189 2.211 2.160 0 

De 20 a 24 anys 2.231 2.135 2.121 1.931 .. 

De 25 a 29 anys 2.867 2.601 2.765 2.545 .. 

 

B) Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció (graus), 2011 

Font: IDESCAT, 2011 

Nivell d’instrucció 

 

Total 

No sap llegir o escriure o no té 

estudis 
3.229 

Primer grau 6.346 

Segon grau 21.689 

Tercer grau 5.862 

Total 37.125 
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C) Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexe , 2011 

Font: IDESCAT, 2011 

 
 Homes Dones Total 

No sap llegir o escriure 286 328 615 

Sense estudis 1.037 1.577 2.614 

Educació primària 3.276 3.070 6.346 

ESO 6.365 5.602 11.967 

Batxillerat superior 1.687 1.587 3.274 

FP grau mitjà 1.695 1.503 3.198 

FP grau superior 1.966 1.284 3.250 

Diplomatura 1.050 1.493 2.543 

Grau universitari 224 301 525 

Llicenciatura i doctorat 1.305 1.488 2.793 

Total 18.891 18.234 37.125 

 

D) Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i nacionalitat, 2011 

Font: IDESCAT, 2011 

 

 Espanyola Estrangera Total 

No sap llegir o escriure 327 287 615 

Sense estudis 2.255 360 2.614 

Educació primària 5.546 800 6.346 

ESO 10.837 1.130 11.967 

Batxillerat superior 2.533 741 3.274 

FP grau mitjà 2.871 327 3.198 

FP grau superior 3.097 153 3.250 

Diplomatura 2.232 311 2.543 

Grau universitari 418 107 525 

Llicenciatura i doctorat 2.506 287 2.793 

Total 32.622 4.503 37.125 

 

E) Població de 10 anys i més segons nivell d'instrucció, sexe i edat 2001 

Font: IDESCAT, 2001 

 
De 10 a 

15 anys 

De 16 a 

19 anys 

De 20 a 

24 anys 

De 25 a 

29 anys 

De 30 a 

34 anys 

De 35 a 

39 anys 

De 40 a 

44 anys 

De 45 a 

49 anys 

De 50 a 

54 anys 

De 55 a 

59 anys 

De 60 a 

64 anys 

De 65 

anys i 

més 

Total 

Població de 10 anys i més 

homes 1.111 870 1.389 1.463 1.398 1.440 1.428 1.238 1.046 996 792 2.975 16.146 

dones 1.019 777 1.255 1.380 1.308 1.318 1.296 1.141 1.019 956 765 3.702 15.936 

total 2.130 1.647 2.644 2.843 2.706 2.758 2.724 2.379 2.065 1.952 1.557 6.677 32.082 

No sap llegir o escriure 

homes 10 6 10 11 18 17 13 13 17 14 31 121 281 

dones 5 1 12 7 9 13 9 18 29 34 48 346 531 

total 15 7 22 18 27 30 22 31 46 48 79 467 812 

Sense estudis 

homes 93 12 23 22 22 32 40 44 63 96 115 577 1.139 

dones 99 14 7 8 15 15 28 39 91 116 143 793 1.368 

total 192 26 30 30 37 47 68 83 154 212 258 1.370 2.507 

Primer grau 

homes 1.008 195 178 152 180 191 249 276 309 354 317 1.514 4.923 

dones 915 102 67 98 122 164 253 298 359 404 324 1.917 5.023 

total 1.923 297 245 250 302 355 502 574 668 758 641 3.431 9.946 

ESO, EGB o Batxillerat Elemental 

homes 0 477 496 552 505 564 549 508 401 318 212 521 5.103 

dones 0 392 388 359 435 517 542 517 383 304 184 511 4.532 

total 0 869 884 911 940 1.081 1.091 1.025 784 622 396 1.032 9.635 

FP grau mitjà 

homes 0 52 130 110 163 145 96 63 33 25 19 39 875 

dones 0 59 114 118 138 129 103 54 35 20 15 21 806 
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De 10 a 

15 anys 

De 16 a 

19 anys 

De 20 a 

24 anys 

De 25 a 

29 anys 

De 30 a 

34 anys 

De 35 a 

39 anys 

De 40 a 

44 anys 

De 45 a 

49 anys 

De 50 a 

54 anys 

De 55 a 

59 anys 

De 60 a 

64 anys 

De 65 

anys i 

més 

Total 

total 0 111 244 228 301 274 199 117 68 45 34 60 1.681 

FP grau superior 

homes 0 29 207 217 179 131 140 91 70 53 29 47 1.193 

dones 0 42 187 203 157 125 64 35 26 10 5 16 870 

total 0 71 394 420 336 256 204 126 96 63 34 63 2.063 

Batxillerat superior 

homes 0 99 221 158 114 165 148 121 66 65 30 79 1.266 

dones 0 167 252 153 135 130 127 84 38 33 22 43 1.184 

total 0 266 473 311 249 295 275 205 104 98 52 122 2.450 

Diplomatura 

homes 0 0 103 108 107 90 82 67 51 37 16 41 702 

dones 0 0 173 238 175 120 111 54 45 23 17 36 992 

total 0 0 276 346 282 210 193 121 96 60 33 77 1.694 

Llicenciatura i doctorat 

homes 0 0 21 133 110 105 111 55 36 34 23 36 664 

dones 0 0 55 196 122 105 59 42 13 12 7 19 630 

total 0 0 76 329 232 210 170 97 49 46 30 55 1.294 

 

F) Alumnes i llocs d’estudi localitzats. Ensenyaments no universitaris, 2019 
 Font: IDESCAT. 2019 

 

 Curs 2019/20 
Curs 

2018/19 

Curs 

2017/18 

Curs 

2016/17 

Curs 

2015/16 

Curs 

2014/15 

Curs 

2013/14 
Curs 2012/13 

Curs 

2011/12 

Residents que estudien a la 

comarca 
6.870 6.835 6.820 6.875 6.885 6.990 7.070 7.055 6.990 

Estudien al mateix municipi 5.625 5.590 5.555 5.640 5.655 5.755 5.835 5.810 5.825 

Estudien a un altre municipi 1.245 1.240 1.265 1.235 1.230 1.230 1.235 1.245 1.165 

No residents que estudien a la 

comarca 
575 555 480 485 415 390 340 360 325 

No consta residència i estudien 

a la comarca 
5 5 5 5 5 0 0 0 0 

Residents que estudien a fora de 

la comarca 
665 670 660 670 605 590 645 655 695 

Llocs d'estudi localitzats (1) 7.445 7.390 7.310 7.365 7.305 7.380 7.410 7.415 7.315 

Alumnes residents (2) 7.535 7.505 7.480 7.545 7.490 7.580 7.715 7.710 7.685 

 

G) Alumnes residents per lloc d’estudi. Ensenyaments no universitaris, 2019 
 Font: IDESCAT. 2019 

 
 Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total alumnes residents 

Curs 2019/20 5.625 1.245 665 7.535 

Curs 2018/19 5.590 1.240 670 7.505 

Curs 2017/18 5.555 1.265 660 7.480 

Curs 2016/17 5.640 1.235 670 7.545 

 

H) Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris, 2019 
 Font: IDESCAT. 2019 

 

 
Educació infantil 2n 

cicle 
Educació primària 

Educació 

secundària 

obligatòria 

Batxillerat 
Cicles formatius 

de grau mitjà 

Cicles formatius 

de grau superior 
Total 

Residents que estudien 

a la comarca 
1.250 2.805 1.820 475 315 205 6.870 

Estudien al mateix 

municipi 
1.135 2.555 1.295 330 195 115 5.625 

Estudien a un altre 

municipi 
115 250 525 145 115 90 1.245 

No residents que 

estudien a la comarca 
45 140 65 70 95 155 575 

No consta residència i 

estudien a la comarca 
0 5 0 0 0 0 5 

Residents que estudien 

a fora de la comarca 
45 145 105 55 145 170 665 
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Educació infantil 2n 

cicle 
Educació primària 

Educació 

secundària 

obligatòria 

Batxillerat 
Cicles formatius 

de grau mitjà 

Cicles formatius 

de grau superior 
Total 

Llocs d'estudi 

localitzats (1) 
1.295 2.955 1.885 545 410 360 7.445 

Alumnes residents (2) 1.295 2.950 1.925 530 455 375 7.535 
 

I) Oferta educativa, Alt Camp. 2020 
 Font:  Elaboració pròpia a partir del portal del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) i els webs dels centres educatius 

 

ESO 

Municipi Centre Tipologia 

Valls Institut Jaume Huguet Públic 

Institut Narcís Oller Públic 

Institut Serra de Miramar Públic 

UEC Vallsgenera Públic 

UEC Creu Roja Públic 

Claret Concertat 

Alcover Fonts del Glorieta Públic 

 

BAT 

Municipi Centre Tipologia Oferta 

Valls Institut Jaume Huguet Públic • Modalitat de Ciències i Tecnologia 

• Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials 

Institut Narcís Oller Públic • Batxillerat Ciències i Tecnologia 

• Batxillerat  d'Humanitats i Ciències Socials 

• Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny 

• Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa 

Institut Serra de Miramar Públic • Modalitat de Ciències i Tecnologia 

• Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials 

• Batxibac 

• Batxillerat Dual Americà 

Alcover Fonts del Glorieta Públic • Modalitat de Ciències i Tecnologia 

• Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials 
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Cicles Formatius i formació professional 

Municipi Centre Tipologia Oferta 

Valls Institut Jaume Huguet Públic • CFGM: 

- Activitats Comercials 

-Cures Auxiliars d’Infermeria 

-Gestió Administrativa 

-Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 

-Mecanització 

-Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

-Soldadura i Caldereria 

• CFGS: 

-Administració i Finances 

-Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 

-Automatització I Robòtica Industrial 

-Disseny en Fabricació Mecànica 

-Mecatrònica Industrial 

-Ensenyament i Animació Socioesportiva 

• PFI: 

-Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques 

-Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, 

d'aigua i gas 

• Formació ocupacional 

Institut Narcís Oller Públic • CFGM: 

-CFGM Atenció a persones en situació de dependència 

• CFGS: 

- Educació Infantil 

-CFGS Integració Social 

 

 

Educació d’adults 

Municipi Centre Tipologia Oferta 

Valls CFA Valls Públic • Idiomes 

• Alfabetització 

• Preparació graduat d’ESO 

• Preparació proves d’accés a cicles formatius i 

a la universitat 

• Informàtica i comunicacions 

Alcover Escola d’Adults d’Alcover Púbic • Idiomes 

• Alfabetització 

• Preparació graduat d’ESO 

• Preparació proves d’accés a la universitat 

+25 I +45 

• Informàtica i comunicacions 

• Tallers 
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J) Oferta formativa, Alt Camp. 2020 
Font: Elaboració pròpia  mitjançant l’oferta dels centres de formació de l’Alt Camp i el SOC (Generalitat de Catalunya). 

 

Formació Ocupacional 

Municipi Centre Oferta 

Valls Vallsgenera Cursos de Formació Ocupacional subvencionats: 

-Sector industrial i logística 

-Comerç, màrqueting, administració i finances 

-Informàtica, ofimàtica, noves TIC i alfabetització digital 

-Comunicació 

-Formació en l’educació en el lleure i l’àmbit sociocomunitari 

-Formació per a persones emprenedores i per a empreses 

-Agricultura, jardineria i medi ambient 

-Alimentació, hostaleria irestauració 

-Formació en habilitats transversals 

-Idiomes 

Acadèmia Auco 

Acadèmia On-line 

Acadèmia World Lab 

Infordisa 

CIFO 

SOC 

Cambra de Comerç de  Valls 

Alcover Alcover Funciona 

  

 

Idiomes i reforç escolar 

Municipi Centre Tipologia Oferta 

Valls 

EOI Valls Públic • Anglès Francès 

Servei de Català de l’Alt  Camp 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp) 
Públic • Català 

Escola d’idiomes Multilingua Privat • Anglès, Francès, Alemany, Italià, Rus, Català 

i Castellà 

European college Privat • Anglès 

English Dolors Duch Privat • Diversos idiomes 

Acadèmia Dickens Privat • Anglès 

Acadèmia On-line Privat 
• Anglès, Francès, Català , Castellà 

• Reforç escolar 

Centre de suport escolar Jordi Aubia Privat • Reforç escolar 

Acadèmia d’ensenyament Cristina 

Torres 
Privat • Reforç escolar, habilitats i tècniques per a 

l’estudi 

Acadèmia Josep Roig Privat • Reforç escolar 

Alcover 

 Easy english Escola d'idiomes Privat 
• Anglès 

• Reforç escolar 

The British College  Acadèmia 

d'idiomes 
Privat • Anglès 

El Pla de Santa Maria 
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Arts 

Municipi Centre Tipologia Oferta 

Valls Escola Municipal de Música Robert 

Gerhard 

Públic • Anglès 

• Francès 

Escola de Música Èxit Públic • Català 

Circoteca Passabarret Privat • Circ 

Teatre La Peça Privat • Teatre 

Infinity Dansa Privat • Dansa 

Escola de Dansa  Adagi Privat • Dansa 

La Nau Art Privat • Diverses arts 

Grup Teatre Principal Entitat sense ànim de lucre • Teatre 

Alcover 

Escola Municipal de Música d’Alcover Públic • Múscia 

Escola d’Arts Escènciques Martí Guasch Privat • Teatre 

• Dansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

K) Oferta  d’educació en l’àmbit no formal, Alt Camp. 2020 
Font: Elaboració pròpia  mitjançant el Cens d’Entitats del Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya) i ell  lloc web dels ajuntaments 

 

Educació en l’àmbit no formal 

Municipi Centre/Servei Tipologia Oferta 

Valls 

Centre Obert Portal Nou 

(Ajuntament de Valls) 
Públic • Servei educatiu d’atenció a la infància en situació 

de risc social 

Centre Obert El Refugi 

(Ajuntament de Valls) 

Públic • Servei educatiu d’atenció a l’adolescència en 

situació de risc social 

Centre Cívic de Valls 

(Ajuntament de Valls) 

Públic • Activitats socioeducatives dirigides a la ciutadania 

Serveis d’intervenció socioeducativa no 

residencials per a infants i  joves (SIS) 

(Ajuntament de Valls) 
Públic 

• Acompanyament socioeducatiu davant situacions 

de risc 

• Atenció diürna, activitats socioeducatives, 

promoció de la cobertura de les necessitats bàsiques 

Centre de Noves Oportunitats de Valls Públic 

• Acompanyament educatiu, formatiu i laboral, 

coneixement de l’entorn, activitats socioeducatives 

• Pràctiques laborals, col·locació 

 

Itinerant amb seu a Valls 

Equips d’Atenció a la Infància  i a 

l’Adolescència – EAIA 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp) 

Públic • Protecció a la infància i a l’adolescència 

Dinamitzador/a cívica per a l’emancipació 

juvenil 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp) 

Públic 
• Acompanyament socioeducatiu a persones joves en 

situació de risc d’exclusió social, mediació, 

intervenció comunitària 

Serveis d’intervenció socioeducativa no 

residencials per a infants i joves (SIS) 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp) 

Públic 

• Acompanyament socioeducatiu davant situacions 

de risc 

• Atenció dürna, activitats socioeducatives, promoció 

de la cobertura de les necessitats bàsiques 

Alcover 
Servei d'intervenció educativa 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp) 

Públic 
• Servei educatiu d’atenció a la infància i a 

l’adolescència en situació de risc social 

Vila-rodona 
Servei d'intervenció educativa 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp) 

Públic 
• Servei educatiu d’atenció a la infància i a 

l’adolescència en situació de risc 

El Pla de Santa Maria 
Servei d'intervenció educativa 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp) 

Públic 
• Servei educatiu d’atenció a la infància i a 

l’adolescència en situació de risc social 
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L) Entitats d’educació en el lleure i entitats culturals que treballen amb joves, Alt Camp. 2020 
Font: Consell Comarca de l’Alt Camp i ajuntaments de la comarca 

 

Educació en el lleure 

Municipi Centre Tipologia Oferta 

Valls 

Cau de  Valls Educació en el lleure 

• Activitats infantils regulars 

• Activitats infantils regulars 

• Casal d’estiu infantil 

Esplai Els Esquirols Educació en el lleure 
• Activitats infantils regulars 

• Activitats juvenils regulars 

Associació El Trèvol 
Educació en el lleure 

• Extraescolars 

• Menjadors escoalrs 

• Casal d’estiu 

Grup Teatre Principal 
Entitat cultural • Activitats i espectacles de teatre 

Creu Roja 
Educació en el lleure • Casal d’estiu 

Unió Anelles de la Flama 
Entitat cultural • Cultura popular 

AAEET 
Entitat esportiva • Esports 

Colla Joves Xiquets de Valls 
Entitat cultural • Cultura popular 

Colla Vella Xiquets de Valls 
Entitat cultural • Cultura popular 

Colla Gegantera la Pessigolla de Valls Entitat cultural • Cultura popular 

El Pla de Santa Maria 

Esplai Catesplai Planenc Educació en el lleure 

• Activitats infantils regulars 

• Activitats juvenils regulars 

• Colònies infantils 

• Casal d’estiu infantil 

Colla Gegantera del Pla de Santa Maria Entitat  Cultual • Cultura popular 

Grup de diables del Pla Entitat  Cultual • Cultura popular 

Nexus Teatre Entitat  Cultual • Teatre 

Vilabella 
Diables de Vilabella Entitat  Cultual • Cultura popular 

Alcover 

Diables i Bruixots d’Alcover Entitat  Cultual • Cultura popular 

Colla gegantera i grallers d’Alcover Entitat  Cultual • Cultura popular 

Nulles 
Associació l’Indiot Entitat  Cultual • Cultura popular 

Bràfim 
Grup d’Animació i Teatre La Cleca Entitat  Cultual • Cultura popular i teatre 

La  Riba 
Amics de  la Riba Entitat  Cultual • Cultura popular 

Puigpelat 

Associació cultural Timbales i Cuca del Pi 

de Puigpelat. 
Entitat  Cultual • Cultura popular 

Vila-rodona 
Diables de Vila-rodona Entitat  Cultual • Cultura popular 
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4. DADES D’OCUPACIÓ 
 

A) Població activa per edats, Alt Camp. 2n timestre de 2020 
Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020 

Edat Total Dones Total Homes Total 

De 16 a 24 anys 776 680 1.456 

De 25 a 34 anys 2.118 1.964 4.082 

De 35 a 44 anys 3.442 2.850 6.292 

De 45 a 54 anys 3.070 2.413 5.483 

De 55 a 64 anys 2.018 1.868 3.886 

TOTAL 11.424 9.775 21.199 

 

B) Ocupats per edat, i taxa d’ocupació per edat, Alt Camp. 2n trimestre de 2020 
Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020 

Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total  

Aiguamúrcia 44 146 91 73 354  

Alcover 318 801 593 369 2.081  

Alió 19 79 49 37 184  

Bràfim 33 121 76 57 287  

Cabra del Camp 59 175 142 74 450  

Figuerola del Camp 19 40 45 31 135  

Garidells, els 11 30 17 31 89  

Masó, la 12 43 39 22 116  

Milà, el 12 22 31 11 76  

Montferri 20 50 38 27 135  

Mont-ral 7 14 23 17 61  

Nulles 21 108 48 24 201  

Pla de Santa Maria, el 148 372 226 198 944  

Pont d'Armentera, el 17 58 60 34 169  

Puigpelat 76 208 163 75 522  

Querol 21 50 46 41 158  

Riba, la 26 80 51 59 216  

Rodonyà 30 49 60 49 188  

Rourell, el 18 50 57 23 148  

Vallmoll 87 288 200 142 717  

Valls 1.465 3.484 2.697 1.834 9.480  

Vilabella 36 101 85 72 294  

Vila-rodona 67 213 152 107 539  

Total 2.566 6.582 4.989 3.407 17.544  
 

 

 

Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més 
Total 

Aiguamúrcia 37,93% 75,26% 70,00% 50,34% 60,51% 

Alcover 43,86% 71,58% 75,64% 55,07% 63,10% 

Alió 42,22% 80,61% 75,38% 57,81% 67,65% 

Bràfim 47,83% 70,35% 79,17% 76,00% 69,66% 

Cabra del Camp 37,11% 70,56% 64,84% 55,64% 59,29% 
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Figuerola del Camp 48,72% 62,50% 77,59% 67,39% 65,22% 

Garidells, els 45,83% 76,92% 73,91% 67,39% 67,42% 

Masó, la 42,86% 68,25% ND 73,33% 72,96% 

Milà, el 60,00% 73,33% ND 42,31% 71,70% 

Montferri 43,48% 63,29% 55,88% 54,00% 55,56% 

Mont-ral 46,67% 45,16% 82,14% 41,46% 53,04% 

Nulles 36,84% 77,70% 81,36% 58,54% 67,91% 

Pla de Santa Maria, el 43,66% 73,23% 70,62% 53,95% 61,54% 

Pont d'Armentera, el 27,42% 58,59% 84,51% 41,98% 53,99% 

Puigpelat 49,03% 71,72% 74,09% 55,97% 65,33% 

Querol 38,18% 51,55% 50,00% 44,57% 47,02% 

Riba, la 38,81% 68,97% 66,23% 61,46% 60,67% 

Rodonyà 34,09% 63,64% 71,43% 58,33% 56,46% 

Rourell, el 36,00% 64,94% 79,17% 50,00% 60,41% 

Vallmoll 39,55% 68,41% 74,35% 53,18% 60,92% 

Valls 39,89% 67,43% 73,31% 52,67% 59,25% 

Vilabella 41,38% 72,14% 73,91% 57,14% 62,82% 

Vila-rodona 39,64% 75,27% 82,61% 61,49% 66,54% 

Total 40,68% 68,91% 73,57% 53,94% 60,59% 

 

C) Taxa Atur registrat estimada per edats i sexe, Alt Camp. Novembre 2020 

Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020 

Edat Taxa d'homes Taxa de dones Taxa Total 

 

De 16 a 24 anys 20,07% 19,13% 19,65%  

De 25 a 34 anys 10,71% 15,97% 13,24%  

De 35 a 44 anys 8,08% 12,06% 9,88%  

De 45 a 54 anys 11,87% 16,23% 13,78%  

De 55 a 64 anys 19,55% 27,90% 23,56%  

TOTAL 12,47% 17,42% 14,74%  
 

 

 

D) Atur registrat, comparació de períodes segons edat i sexe, Alt Camp.  Novembre de 2020 

Font: Observatori del Treball i el  Model Productiu  (Generalitat de Catalunya) 

Febrer de 2020 

Edat Dones Homes Total 

16 a 19 anys 32 38 70 

20 a 24 anys 69 54 123 

25 a 29 anys 112 93 205 

Total 213 185 398 

Novembre de 2020 

Edat Dones Homes Total 

16 a 19 anys 28 73 101 

20 a 24 anys 100 91 191 

25 a 29 anys 144 118 262 

Total 272 282 554 
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E) Atur registrat de la població estrangera, comparació de períodes per edats i sexe, Al Camp.  Novembre de 

2020 
Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020 

 

Edat 2019, Novembre 2020, Novembre Variació % 2019, Novembre % 2020, Novembre %Variació 

Menors de 20 anys 12 40 28 2,09% 5,65% 233,33% 

De 20 a 24 anys 25 30 5 4,36% 4,24% 20,00% 

De 25 a 29 anys 47 54 7 8,20% 7,63% 14,89% 

De 30 a 34 anys 64 76 12 11,17% 10,73% 18,75% 

De 35 a 39 anys 70 87 17 12,22% 12,29% 24,29% 

De 40 a 44 anys 72 92 20 12,57% 12,99% 27,78% 

De 45 a 49 anys 92 102 10 16,06% 14,41% 10,87% 

De 50 a 54 anys 74 86 12 12,91% 12,15% 16,22% 

De 55 a 59 anys 53 80 27 9,25% 11,30% 50,94% 

Majors de 59 anys 64 61 -3 11,17% 8,62% -4,69% 

Total 573 708 135 100,00% 100,00% 23,56% 

 

 

Sexe 2019, Novembre 2020, Novembre Variació % 2019, Novembre % 2020, Novembre %Variació 

Homes 255 365 110 44,50% 51,55% 43,14% 

Dones 318 343 25 55,50% 48,45% 7,86% 

Total 573 708 135 100,00% 100,00% 23,56% 
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F) Atur registrat, comparació de períodes segons nivell formatiu, grans sectors i activitat econòmica, Alt 

Camp. Novembre de 2020 

Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020 

Nivell Formatiu 2019, Novembre 2020, Novembre Variació % 2019, Novembre 

% 2020, 

Novembre %Variació 

Sense estudis 30 32 2 1,13% 1,01% 6,67% 

Estudis primaris incomplets 98 118 20 3,68% 3,74% 20,41% 

Estudis primaris complets 196 196 0 7,35% 6,21% 0,00% 

Programes formació professional - 

Estudis secundaris 247 282 35 9,26% 8,94% 14,17% 

Educació general - Estudis 

secundaris 1786 2164 378 66,99% 68,61% 21,16% 

Tècnics-professionals superiors - 

Estudis post-secundaris 181 218 37 6,79% 6,91% 20,44% 

Universitaris primer cicle - Estudis 

post-secundaris 26 37 11 0,98% 1,17% 42,31% 

Universitaris segon i tercer cicle - 

Estudis post-secundaris 99 104 5 3,71% 3,30% 5,05% 

Altres estudis post-secundaris 3 3 0 0,11% 0,10% 0,00% 

Total 2666 3154 488 100,00% 100,00% 18,30% 

 

Grans sectors 2019, Novembre 2020, Novembre Variació % 2019, Novembre % 2020, Novembre %Variació 

Agricultura 193 206 13 7,24% 6,53% 6,74% 

Indústria 459 478 19 17,22% 15,16% 4,14% 

Construcció 171 215 44 6,41% 6,82% 25,73% 

Serveis 1670 2046 376 62,64% 64,87% 22,51% 

Sense ocupació 

anterior 173 209 36 6,49% 6,63% 20,81% 

Total 2666 3154 488 100,00% 100,00% 18,30% 

 

Activitats econòmiques 

2019, 

Novembre 2020, Novembre Variació 

% 2019, 

Novembre 

% 2020, 

Novembre %Variació 

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 193 206 13 7,24% 6,53% 6,74% 

Indústries extractives 2 2 0 0,08% 0,06% 0,00% 

Indústries manufactureres 446 463 17 16,73% 14,68% 3,81% 

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire 

condicionat 0 1 1 0,00% 0,03% ND 

Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, 

gestió de residus i descontaminació 11 12 1 0,41% 0,38% 9,09% 

Construcció 171 215 44 6,41% 6,82% 25,73% 

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de 

motor i motocicletes 263 327 64 9,86% 10,37% 24,33% 

Transport i emmagatzematge 76 106 30 2,85% 3,36% 39,47% 

Hostaleria 250 300 50 9,38% 9,51% 20,00% 

Informació i comunicacions 19 26 7 0,71% 0,82% 36,84% 

Activitats financeres i d'assegurances 9 10 1 0,34% 0,32% 11,11% 

Activitats immobiliàries 12 8 -4 0,45% 0,25% -33,33% 

Activitats professionals, científiques i tècniques 47 61 14 1,76% 1,93% 29,79% 

Activitats administratives i serveis auxiliars 570 698 128 21,38% 22,13% 22,46% 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social 

obligatòria 77 106 29 2,89% 3,36% 37,66% 

Educació 82 96 14 3,08% 3,04% 17,07% 

Activitats sanitàries i de serveis socials 136 158 22 5,10% 5,01% 16,18% 

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 35 39 4 1,31% 1,24% 11,43% 

Altres serveis 54 74 20 2,03% 2,35% 37,04% 

Act. de les llars que donen ocupació a personal 

domèstic ... 40 37 -3 1,50% 1,17% -7,50% 

Organismes extraterritorials 0 0 0 0,00% 0,00% ND 

Sense ocupació anterior 173 209 36 6,49% 6,63% 20,81% 

Total 2666 3154 488 100,00% 100,00% 18,30% 
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G) Serveis i programes de foment de l’ocupació juvenil a l’Alt Camp,  2020 

Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp, Ajuntament de Valls, Ajuntament d’Alcover,   Ajuntament del Pla de Santa Maria, Ajuntament de Vila-rodona,  Servei d’Ocupació 

de Catalunya, CGT, 2020 

Servei/  Programa Ens/entitat Què ofereix Municipi 

Vallsgenera Ajuntament de Valls 

• Borsa de treball 

• Orientació laboral 

• Suport en la cerca de feina 

• Servei d’acollida 

• Formació ocupacional 

• Programes d’insersió laboral 

• Suport a l’emprenedoria i 

l’empresa 

• Ajuts i prestacions 

Valls 

Servei d’Ocpació de Catalunya 
Departament de Treball de la Generalitat 

de Catalunya 

• Borsa de treball 

• Ajuts i prestacions 

• Programes d’insersió laboral 

• Formació ocupacional 

Valls 

Programa de Garantia Juvenil 
INJUVE, Servei d’Ocupació de 

Catalunya i Fons Social Europeu 

Accés a programes de formació, 

col·locació, contactació laboral i per a 

emprendre un negoci. Dirigit a persones 

d’entre 16-29 anys que no estudien ni 

treballen en aquest moment. 

Dirigit a tota la població 

Referent d’Ocupació Juvenil 

Consell Comarcal de l’Alt Camp,  

Servei d’Ocupació de Catalunya I Fons 

Social Europeu 

Informació i orientació sobre ocupació 

i formació dirigit a persones joves, 

famílies i professionals 

Valls 

Joves en pràctiques de Garantia  Juvenil 
Diversos ajuntaments i Servei 

d’Ocupació de Catalunya 

Contractes laborals a persones joves 

inscrits a la Garantia Juvenil 
Diversos municipis 

Ajut a l’autoocupació jove de Garantia 

Juvenil 

Servei d’Ocupació de Catalunya i Fons 

Social Europeu 

Ajut econòmic per emprendre un negogi 

dirigit a persones joves inscites a 

Garantia Juvenil 

Dirigit a tota la població jove 

Alcover Funciona Ajuntament d’Alcover i Vallsgenera 

• Borsa de treball 

• Orientació laboral 

• Suport en la cerca de feina 

• Formació ocupacional 

• Programes d’insersió laboral 

Alvover 

Servei de Treball del Pla de Santa Maria Ajuntament del Pla de Santa Maria i 

Vallsgenera 

• Suport en  la cerca de feina 

• Formació ocupacional 

• Orientació laboral 

El Pla de Santa Maria 

Servei de Dinamització Laboral a Vila-

rodona 
UGT, Diputació de Tarragona i 

Ajuntament de Vila-rodona Orientació laboral Vila-rodona 

Servei de Dinamització Laboral a 

Aiguamúrcia 
UGT, Diputació de Tarragona i 

Ajuntament d’Aiguamúrcia Oriantació laboral Aiguamúrcia 

Servei de Dinamització Laboral a 

Vallmoll 
UGT, Diputació de Tarragona i 

Ajuntament de Vallmoll Orientació laboral Vallmoll 

Servei de Dinamització Laboral a 

Alcover 
UGT, Diputació de Tarragona i 

Ajuntament d’Alcover Orientació laboral Alcover 

Centre de Noves Oportunitats de Valls 
Fundació Intermedia i Servei 

d’Ocupació de Catalunya 

• Acompanyament formatiu i 

laboral, coneixement de l’entorn 

• Pràctiques laborals, col·locació 

Valls 

Ateneu Coopcamp 
Economia Social. Ateneu Cooperatiu 

Camp de Tarragona 

• Informació i acompanyament 

sobre economia social i 

cooperativa 

Valls 

 

5. DADES D’HABITATGE 
 

A) Habitatges segons règim de tinença, Alt Camp. 2011 
Font: Mercuri, Diputació de Tarragona,  2011 

 

 

Règim de tinença Nombre 

Propietat pagada 4836 

Propietat amb pagaments pendents 5380 

Propietat per herència o donació 994 

Lloguer 2252 

Cedida gratis o a baix preu ND 

Altres 370 

Total 14390 
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B) Serveis d’habitatge, Alt Camp. 2020 
Font: Oficina  d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp 

 
Servei/  Programa Ens/entitat Què ofereix Municipi 

Oficina d’Habitatge de l’Alt Camp Consell Comarcal de l’Alt Camp 

• Borsa de lloguer 

• Gestió i tramitació d’ajuts 

• Assessorament jurídic 

• Ofideute 

Valls (abast comarcal) 

Oficina d’Habitatge de Valls Ajuntament de Valls 

• Borsa de lloguer 

• Gestió i tramitació d’ajuts 

• Assessorament jurídic 

• Ofideute 

Valls 

 

C) Ajuts a l’habitatge, Alt Camp. 2020 
Font: Oficina  d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt CAmp i Ajuntament de Valls 

 
Ajut Ens/entitat Municipi 

Subvencions per al pagament del lloguer: Generalitat de Catalunya Tota Catalunya 

Prestacions per al pagament del lloguer Generalitat de Catalunya Tota Catalunya 

Prestacions econòmiques d'especial urgència per a 

l'habitatge 
Generalitat de Catalunya Tota Catalunya 

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús 

residencial 
Generalitat de Catalunya Tota Catalunya 

Subvenció per a l’accés de les persones joves a 

l’habitatge de lloguer 
Ajuntament de Valls Valls 

Ajuts al lloguer per persones afectades per Ajuntament de Valls Valls 

ERTO, atur, reducció de jornada a causa de la 

Covid-19 
Ajuntament de Valls Valls 

 

 

6. DADES DE SALUT 
 

A) Serveis i programes de salut jove, Alt Camp. 2020 

Font:  Consell Comarcal de l’Alt Camp 
Servei/  Programa Ens/entitat Què ofereix Municipi 

Creu Roja Joventut Valls Creu Roja 
• Programes d’informació integral 

sobre salut jove i inclusió social 
Valls 

Tarda Jove de Salut CAP Dr. Sarró 

• Informació i assessorament sobre 

sexualitat, prevenció d’embarassos 

i VIH 

Vallls 

 

B) Serveis i programes d’inclusió social, Alt Camp. 2020 
Font:  Departament de Treball Afers Socials i Famílies  (Generalitat de Catalunya), Consell Comarcal de l’Alt Camp i Ajuntament de Valls 

 

Servei/  Programa Ens/entitat Què ofereix Municipi 

SIAD Valls Ajuntament de Valls 

• Servei d’atenció i informació a a 

la dona 

• Promoció de la igualtat de gènere i 

drets de les dones 

Valls 

SIAD Alt Camp Consell Comarcal de l’Alt Camp 

• Servei d’atenció i informació a a 

la dona 

• Promoció de la igualtat de gènere i 

drets de les dones 

Valls (abast comarcal) 

SAI Valls Ajuntament de Valls 

• Servei d’atenció integral a les 

persones LBGT 

• Promoció dels drets del col·lectiu 

LBGT 

Valls 

SAI Alt Camp Consell Comarcal de l’Alt Camp 

• Servei d’atenció integral a les 

persones LBGT 

• Promoció dels drets del col·lectiu 

LBGT 

Valls (abast comarcal) 
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Servei d’acollida a persones 

nouvingudes 
Ajuntament de Valls 

• Acompanyament a persones 

recentment emigrades 
Valls 

Servei d’acollida a persones 

nouvingudes 
Consell Comarcal de l’Alt Camp 

• Acompanyament a persones 

recentment emigrades 
Valls (abast comarcal) 

 

 

7. DADES DE CULTURA 
 

A) Equipaments, programes i/o serveis de  cultura, Alt Camp.  2020 

Font: Ajuntaments de la comarca  i Consell Comarcal de l’Alt Camp 
 

Equipament /Programa /Servei Ens/entitat Què ofereix Municipi 

Biblioteca Carles Cardó Ajuntament de Valls 

 

• Sala d’estudi 

• Sala de lectura i consulta 

• Préstec 

• Ordinadors i connexió a internet 

Valls 

Biblioteca de Vila-rodona Ajuntament deVila-rodona 

 

• Sala de lectura i consulta 

• Sala d’estudi 

• Préstec 

• Ordinadors i connexió a internet 

Vila-rodona 

Biblioteca d’Alcover Ajuntament d’Alcover 

 

• Sala de lectura i consulta 

• Sala d’estudi 

• Préstec 

• Ordinadors i connexió a internet 

Alcover 

Biblioteca del Pla de Santa Maria Ajuntament del Pla de Santa Maria 

 

• Sala de lectura i consulta 

• Sala d’estudi 

• Préstec 

• Ordinadors i connexió a internet 

El Pla de Santa Maria 

Teatres de Valls Ajuntament de Valls 

 

Programació estable d’espectacles: 

dansa, teatre, música 

Valls 

Convent de les Arts Ajuntament d’Alcover 
Programació estable d’espectacles: 

dansa, teatre, música 
Alcover 

JCA Cinemes Valls Privada 
Programació estable de cinema de 

cinema en cartellera 
Valls 

Cinema de Vila-rodona Ajuntament de Vila-rodona 
Programació estable de cinema de 

cinema en cartellera 
 

Institut d’Estudis Vallencs  Programació cultural diversa Valls 

 

B) Equipaments, programes i/o serveis d’esport, Alt Camp.  2020 

Font:  Ajuntaments de la comarca 

Equipament /Programa /Servei Ens/entitat Què ofereix Municipi 

Patronat Municipal d’Esports de Valls Ajuntament de Valls 

• Sala de condicionament físic 

• Piscina coberta i descoberta 

• Activitats dirigides 

• Pista d’atletisme 

• Camp de futbol 

• Pista d'atletisme 

• Sales d'activitats 

• Vas d'aprenentatge 

• Pista poliesportiva 

• Pavelló 

Valls 

Piscina Municipal d’Alcover Ajuntament d’Alcover 

• Sala de condicionament físic 

• Piscina coberta 

• Activitats dirigides 

• Pista poliesportiva 

 

 

Alcover 

Gimnàs del Pla de Santa Maria Ajuntament del Pla de Santa Maria • Sala de condicionament físic 

• Activitats dirigides 
El Pla de Santa maria 

Consell Esportiu de l’Alt Camp Entitat privada sense ànim de lucre 

• Coordinació d’activitats esportives 

• Promoció i gestió d’activitats 

esportives, i instal·lacions 

Àmbit comarcal 
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C) Activitats esportives amb afluència juvenil, Alt Camp.  2020 

Font:  Ajuntaments de la comarca 
 

Categoria Entitat esportiva Municipi 

Arts marcials 

CLUB ESPORTIU WU-SHU CENTRE DAO 

VITAL SPORTS VALLS 

CLUB KARATE ASNÀ 

Valls 

Atletisme 

AAEET 

FORNÀS ATLETIC CLUB VALLS I ALT CAMP 

 

Valls 

Bàsquet 

AAEET 

CB VALLS 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CLARET 

Valls 

CLUB BÀSQUET ALCOVER Alcover 

Ciclisme 

AAEET 

CLUB DE CICLISME TONDO 

CB VALLS 

Valls 

CLUB CICLISTA PLANENC El Pla de Santa Maria 

CLUB CICLISTA D’ALCOVER Alcover 

C. BTT VILA-RODONA Vila-rodona 

CLUB CICLISTA VILABELLA Vilabella 

Escacs 

CB VALLSCLUB ESCACS VALLS 

 
Valls 

CLUB D'ESCACS DEL PLA DE SANTA MARIA El Pla de Santa Maria 

CLUB ESCACS VILA-RODONA Vila.rodona 

Esport adaptat CLUB ESPORTIU ZIGA-ZAGA Valls 

Futbol 

ESCOLA VALLS FUTBOL 

FC ATLÈTIC DE VALLS 

UNIÓ ESPORTIVA VALLS 

Valls 

ESCOLA DE FUTBOL EL PLA DE SANTA MARIA El Pla de Santa Maria 

CLUB DE FUTBOL VILABELLA Vila-bella 

Futbol Sala 
CLUB FUTSALVALLS Valls 

CLUB FUTBOL SALA DE VILA-RODONA Vila-rodona 

Gimnàs 

CLUB DO-CHANG-CHA 

GIMNÀS FORMA SPORT 

GIMNÀS OLYMPUS 

GIMNÀS DINAMIC 

GIMNÀS GENT D'OR 

Valls 

Hoquei HOQUEI CLUB VALLS Valls 

Motor 
MOTOR CLUB MIRAMAR 

VALLS RACING MOTOR SPORT 
Valls 

Muntanya 

AAEET Valls 

XIRUCA FORADADA El Pla de Santa Maria 

CLUB EXCURSIONISTA D’ALCOVER Alcover 

Patinatge 

CLUB PATÍ VALLS Valls 

CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA El Pla de Santa Maria 

CLUB PATÍ D’ALCOVER Alcover 

Rugby CLUB RUGBY VALLS Valls 

Tennis 

CLUB TENNIS PLANA D'EN BERGA 

CLUB TENNIS VALLS 

CLUB TENNIS TAULA VALLS 

Valls 
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8. DADES DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 

A) Recursos de les polítiques de joventut, Alt Camp.  2020 

Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp 

 

 RECURSOS DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE L’ALT CAMP 

 Humans Infraestructurals Econòmics 

Consell Comarcal (Valls) -1 Tècnica comarcal de joventut 

-1 Tècnica de joventut mancomunada 

-1 Tècnic d’ocupació juvenil (Programa 

Referent d’Ocupació Juvenil) 

-1 Dinamitzadora Juvenil (Programa 

Joves en Pràctiques) 

 

 

-Oficina Jove (gestió CCAC) -Fitxa 41 CP 

-Fitxa 42 CP 

-Fitxa 43 CP 

-Servei d’Ocupació de Catalunya 

-Programa Odisseu 

- Diputació de Tarragona 

Aiguamúrcia - -Local de Joves (Les Pobles): cogestionat 

-Equipaments compartits 

-Fitxa 43 CP 

Alcover Personal del CCAC -Punt d’Informació Juvenil: gestió 

ajuntament 

-Local de Joves: cogestió  

-Skatepark 

-Equipaments compartits 

-Fitxa 43 CP 

Alió - Local de joves: cogestionat - 

Bràfim - -Local de joves (en desús) 

-Equipaments compartits 

-Fitxa 43 CP 

Cabra del Camp - -Local de joves al nucli: cogestió 

-Local de Joves a Mas del Plata (en 

construcció) 

 

-Fitxa 43 CP 

Figuerola del Camp - -Local de joves: cogestió -Fitxa 43 CP 

Els Garidells - Equipaments compartits - 

La Masó - Equipaments compartits - 

El Milà - Equipaments compartits - 

Mont-ral - Equipaments compartits - 

Montferri - Equipaments compartits - 

Nulles - Equipaments compartits -Fitxa 43 CP 

El Pla de Santa Maria 

- -Local de Joves: cogestionat 

-Bar 

-Parc d’esports aventura 

-Equipaments compartits 

-Fitxa 43 CP 

El Pont d’Armentera  Equipaments compartits Voluntat  de realitzar un PLJ 

Puigpelat - 1 Dinamitzador juvenil - Equipament juvenil: gestió ajuntament -Fitxa 43 CP 

Querol - Equipaments compartits - 

La Riba - Equipaments compartits -Fitxa 43 CP 

Rodonyà - Equipaments compartits - 

El Rourell - Equipaments compartits - 

Vallmoll - 2 locals de joves: cogestió  - 

Valls 

-1 Tècnic d’acció cívica 

-1 Tècnica Programa AODL 

- 1 Dinamitzadora Juvenil (Programa 

Joves en pràctiques de GJ) 

-1 Administrativa 

-Punt d’Informació Juvenil 

- Equipament juvenil( en construcció) 

-Skatepark 

-Parc de barres 

-Equipaments compartits 

 

-Fitxa 43 CP 

-Servei d’Ocupació de Catalunya 

 

Vilabella - Equipaments compartits -Fitxa 43 CP 

Vila-rodona 1 Dinamitzadora juvenil -Local de Joves; gestió ajuntament 

-Equipaments compartits 

-Fitxa 43 CP 
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B) Resum de les polítiques de joventut, Alt Camp.  2020 

Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp 

 RESUM DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE L’ALT CAMP 

 Amb Pla Local de Joventut i finançament Sense Pla Local de Joventut ni finançament 

Àmbit comarcal -Consell Comarcal de l’Alt Camp 

 

 

Municipis de més 20.000 habitants -Ajuntament de Valls  

Municipis de més de 500 habitants -Ajuntament d’Aiguamúrcia 

-Ajuntament d’Alcover 

-Ajuntament de Bràfim 

-Ajuntament de Cabra del Camp 

-Ajuntament del Pla de Santa Maria 

-Ajuntament de Puigpelat 

-Ajuntament de La Riba 

-Ajuntament de Vilabella 

- Ajuntament de Vila-rodona 

- Ajuntament del Pont d’Armentera 

- Ajuntament de Vallmoll 

Municipis de menys de 500 

habitants 

-Ajuntament de Figuerola del Camp 

-Ajuntament de Nulles 

-Ajuntament d’Alió 

-Ajuntament dels Garidells 

-Ajuntament de La Masó 

-Ajuntament del Milà 

-Ajuntament de Montferri 

-Ajuntament de Mont-ral 

-Ajuntament de Querol 

- Ajuntament de Rodonyà 

-Ajuntament del Rourell 

 

C) Programes del Consell Comarcal de l’Alt Camp en matèria de joventut, Alt Camp. 2020 

Font: Pla Comarcal  de Joventut 2016-2017 (prorrogat fins 2020). Consell Comarcal de l’Alt Camp 

Observació: L’Àrea de Joventut a sofert canvis pel que fa al finançament i disposició de recursos humans, durant els darrers anys, fet que ha generat modificacions en els 

programes i projectes. Actualment són més amplis, però no consten al Pla Comarcal de Joventut. 

PLA COMARCAL DE JOVENTUT DE L’ALT CAMP  2016-2017 

Grup Nom del programa Actuacions 

 

Emancipació 

Oficina Jove • Informació generalista sobre els àmbits que afecten a les 

persones joves: educació, treball, habitatge, salut I mobilitat 

internacional. 

• Dinamització de la informació juvenil: xerrades, tallers 

Ocupació i joves • Informació, orientació sobre treball i formació 
• Accions de millora de l’ocupabilitat: emprenedoria, programes 

d’ocupació juvenil, bosa de monitors/es de lleure 

• Programa de Garantia Juvenil 

PIJ als instituts • Informació i dinamització de la informació juvenil als instituts 

 

Servei Comarcal de Joventut 

Assessorament als municipis en polítiques de 

joventut 

Elaboració de Plans Locals de Joventut i impuls de polítiques de joventut 

als municipis 

Seguiment i vivsites a les activitats d’educació en el lleure 

Assessorament i autorització de les instal·lacions juvenils 

Equipaments juvenils Assessorament per a l’obertura i disposició d’equipaments juvenils als 

municipis 

Catàleg de tallers • Programació comarcal de tallers en l’àmbit de l’oci juvenil 

• Borsa de talleristes joves 
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D) Programes de l’Ajuntament de Valls en matèria de joventut, Alt Camp. 2020 

Font: Pla Local de Joventut de Valls 2017-2020. Ajuntament de Valls 

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE VALLS 2017-2020 

Grup Nom del programa Actuacions 

Emancipació 

Informació Juvenil Punt d’Informació juvenil generalista i dinamització de la informació juvenil 

Formació   i ensenyament • Suport a l’itinerari formatiu: ajuts per a estudiar, millora del transport escolar 

• Espai de l’Estudiant 

• Taller d’idiomes 

Treball • Xerrades sobre ocupació 

• Programa de Garantia Juvenil 

• Taller d’idiomes 

• Ajuts a joves emprenedors i espais coworking 

Habitatge Ajudes al lloguer 

Salut Xerrades sobre informació i orientació sobre conductes de risc 

Participació 

Participació i associacionisme  

• Jornades de treball amb les entitats juvenils 

• Dinamització de la Coordinadora d’entitats juvenils 

• Subvencions a entitats del lleure 

Construcció 

Cultura, oci i lleure  

• Estiu actiu: programació d’activitats d’estiu 

• Castanyada jove 

• Sortides joves 

• Tallers i activitats juvenils 

• Concurs de relats breus 

• Art jove: Mercat d’Art Jove, pintades de murs, 

Cohesió social • Veus del barri: projecte comunitari als centres educatius 

• Taxes i promocions per a joves 

 

Igualtat La festa en pau: promoció de la igualtat de gènere en l’àmbit noctun 

 

Viu l’esport • Skatepark 

• Parc de barres (street workout) 

 
E) Principals línies d’actuació de les polítiques de joventut respecte els eixos de les polítiques de joventut, 

Alt Camp.  2020 

Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp 

PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A L’ALT CAMP 

 Educació Treball Habitatge Salut Cultura Altres 

Consell Comarcal       

Aiguamúrcia       

Alcover       

Bràfim       

Cabra del Camp       

Figuerola del Camp       

Nulles       

El Pla de Santa Maria       

Puigpelat       

La Riba       

Valls       

Vila-rodona       

Vilabella       
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F) Situació de les polítiques de joventut respecte els eixos metodològics de les polítiques de joventut: 

acompanyament socioeducatiu, inclusió social, participació. Alt Camp. 2020 

Font: Plans Locals i Comarcals de Joventut.  Consell Comarcal de l’Alt Camp 

SITUACIÓ METODOLÒGICA DE  LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A L’ALT CAMP 

 Acompanyament socioeducatiu Inclusió social Participació juvenil 

 

Consell Comarcal Informació juvenil individual i grupal 

Orientació en matèria de treball i educació a 

nivell individual i grupal 

Activitats, tallers, xerrades 

Perspectiva de gènere 

 

Diagnosis sobre necessitats i interessos 

juvenils comarcals. 

 

Elaboració de propostes d’actuació  

Aiguamúrcia   Interlocució 

Alcover Informació juvenil individual i grupal Perspectiva de gènere 

 

Interlocució 

Bràfim - - Interlocució 

Cabra del Camp - - Interlocució i cocreació 

Figuerola del Camp - - Interlocució 

Nulles - - Interlocució   

El Pla de Santa Maria - - Consell Municipal de Joves, interlocució, 

cocreació 

Puigpelat Dinamització juvenil - Interlocució i cocreació 

La Riba - - Interlocució 

Valls Informació juvenil individual 

Treball amb les entitats juvenils 

Activitats, tallers, xerrades 

Perspectiva de gènere 

Perspectiva intercultural 

Consell d’entitats juvenils, interlocució i 

cocreació, diagnosis sobre necessitats i 

interessos juvenils 
Vila-rodona Dinamització juvenil en un equipament 

juvenil 

Perspectiva de gènere Interlocució i cocreació 

Vilabella - - Interlocució   

 

G) Instal·lacions juvenils, Alt Camp. 2020 

Font:  Xarxa Catalana d’Instal·lacions  Juvenils, Generalitat de Catalunya 

Instal·lacions juvenils Municipi 

Alberg de Joventut Pere El Gran Santes Creus (Aiguamúrcia) 

Campament Juvenil La Riba 

Casa de colònies Querol 
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ANNEX II: ENQUESTA A LA JOVENTUT DE L’ALT CAMP 2020 
 

1. PREGUNTES DE L’ENQUESTA 
Llegendes: 

 

*  Camps obligatoris 
 Marqueu un oval 

● Seleccioneu més d’una opció 
 

A) DADES GENERALS 

 

1. Municipi: * 
 

 Aiguamúrcia 

 Alcover 

 Alió 

 Bràfim 

 Cabra del Camp 

 Figuerola del Camp 

 Els Garidells 

 La Masó 

 El Milà 

 Mont-ral 

 Montferri 

 Nulles 

 El Pla de Santa Maria 

 El Pont d'Armentera 

 Puigpelat 

 Querol 

 La  Riba 

 Rodonyà 

 El Rourell 

 Vallmoll 

 Valls 

 Vila-rodona 

 Vilabella 

 EMD Picamoixons 

 Altres 

 

2. Gènere: * 
 Femení 

 Masculí 

 No binari 

 NS/NC 

 

3. Edat: * 
 12-16 anys 

 17-20 anys 

 21-25 anys 

 26-30 anys 

 31-35 anys 

 <35 anys 

 NS/NC 

 

4. Origen: * 
● Catalunya 

● Resta de l'Estat Espanyol 

● Estranger (Unió Europea) 

● Estranger (Fora de la Unió Europea) 

● He migrat a Catalunya o a alguna altra regió de l'Estat 

Espanyol sol/a (sense la família) 

● NS/NC 

 

 

5. Llengües que coneixes (entens, llegeixes, escrius i parles correctament): * 
● Català 

● Castellà 

 

●  NS/NC 

● Altres: 

 

 

6. Situació actual: * 
● Treballant 

● Estudiant 

● Estudiant i treballant 

● Ni estudiant ni treballant 

● NS/NC 

● Altres:      

 

7. Consideres que els teus ingressos econòmics familiars o personals són: * 
 Baixos 

 Mitjans 

 Alts 

 NS/NC 

 

 

B) INFORMACIÓ JUVENIL 

 

8. Sobre quins temes t'agradaria informar-te millor? * 
● Educació i formació: oferta formativa, beques, triar 

estudis, preinscripcions, matrícules... 

● Treball: on i com cercar feina, currículum, millorar 

competències... 

● Habitatge: on i com cercar habitatges, lloguer, compra, 

ajuts, altres formes d'aconseguir un habitatge... 
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● Salut: sexualitat, afectivitat, gestió de les emocions, 

malalties de transmissió sexual, drogues, ... 

● Mobilitat internacional: programes de voluntariat, 

treball i/o formació a l'estranger, viatjar, consells, 

entitats d'enviament... 

● Cultura i esport: programacions, descomptes, 

activitats... Activitats d'oci: cursets, tallers, festes, 

concerts, sortides... 

● Educació en el lleure: activitats que es fan, entitats, 

formació... 

● Voluntariat i participació a entitats 

● Cohesió social: perspectiva de gènere, intercultural i 

inclusiva No m'agradaria informar-me 

● NS/NC 

● Altres: 

 

9. Quins d'aquests serveis d'informació juvenil o equipaments juvenils de la comarca coneixes? * 
 

● Oficina Jove de l'Alt Camp 

● PIJ Alcover 

● Valls Jove 

● Lokal jove de Vila-rodona 

● Local de joves "La Fàbrika" (El Pla de Santa Maria) 

● Cap dels anteriors 

● NS/NC 

● Altres: 

 

 

C) EDUCACIÓ 
10. Quin nivell d'estudis has assolit? * 

 Educació Primària 

 ESO 

 BAT 

 CFGM 

 CFGS 

 Universitari Màster/Doctorat 

  Cap dels anteriors NS/NC 

 Altres: 

 

11. Quin nivell d'estudis t'agradaria assolir en un futur? * 
 Educació Primària 

 ESO 

 BAT 

 CFGM 

 CFGS 

 Universitari Màster/Doctorat 

 Cap dels anteriors 

 NS/NC 

 Altres:      

 

12. Penses que en un futur podràs assolir el nivell d'estudis o la formació que realment desitges? * 
 Sí  No  NS/NC 

 

13. Si en l'anterior has respost "no", per quins motius creus que no podràs arribar al teu objectiu formatiu? 

● Causes econòmiques 

● Manca de suport per part de pares /mares / tutor 

● Els estudis són a una altra ciutat, regió o país 

● En aquest moment no tinc bon rendiment escolar 

● Falta d'informació 

● Manca d'acompanyament en el meu procés de formació 

● Responsabilitats familiars (cura de fills/es, familiars...) 

● La prioritat és treballar 

● NS/NC 

● Altres: 

 

 

D) TREBALL 

 

14. En el cas que treballis, en quin sector treballes? 

 Agricultura , ramaderia i/o pesca 

 Serveis 

 Construcció 

 Arts i producció cultural/artística 

 NS/NC 

 Altres: 

 

 

 

15. Si estàs treballant, quina és la teva situació laboral? 

● Treball temporal 

● Treball indefinit 

● Jornada sencera 

● Jornada parcial 

● Treball autònom 

● NS/NC 

● Altres: 

 

 

16. Si estàs treballant, marca les opcions que defineixen millor la teva satisfacció amb el lloc de treball. 

● El salari s'adequa a les meves necessitats 

● El salari s'adequa als estudis que he cursat 

● Tinc una feina relacionada amb els estudis que he cursat 

● L'horari de treball em permet conciliar la meva vida 

personal, social i familiar 

● La feina m'ofereix formació contínua, especialitzar-me 
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i/o prosperar laboralment 

● Les condicions laborals (contracte, salari, horari, 

descansos) són adequades 

● Cap de les anteriors 

● NS/NC 

● Altres: 

 

17. Quins serveis de suport i orientació en la cerca de feina coneixes? * 
● Referent d'Ocupació Juvenil 

● Alcover Funciona 

● Vallsgenera 

● Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 

● No en conec cap 

● NS/NC 

● Altres: 

 

E) HABITATGE 

 

18. Com vius en aquest moment? * 
● Amb els pares / mares / tutors 

● En un pis o residència d'estudiants 

● Visc sol/a 

● Comparteixo habitatge 

● Visc en parella 

● Visc amb fills/es a càrrec 

● NS/NC 

● Altres: 

 

 

 

19. Si vius de forma emancipada fora del nucli  familiar  (pares  /  mares  /tutors),  en quin tipus d'habitatge vius? 

 Lloguer 

 Propietat 

 Habitatge de propietat familiar 

 Cooperativa d'habitatges 

 Masoveria urbana 

 NS/NC 

 Altres:      

 

 

20. Si vius de forma emancipada (fora del nucli familiar), has demanat mai ajuts o subvencions per fer front a les despeses de 

l'habitatge? 
 Sí 

 No 

 No conec cap ajut 

 NS/NC 

 

21. En el cas que no visquis de forma emancipada (fora del nucli familiar), quin és el motiu? 
● Sóc menor d'edat 

● Estic estudiant o vull continuar estudiant 

● No treballo 

● No tinc una feina estable 

● El salari que obtinc treballant no em permet llogar o 

comprar un habitatge 

● Em trobo bé vivint al nucli familiar 

● Ajudo a la família en les despeses derivades de 

l'habitatge: quotes, rebuts, compres... 

● No trobo habitatge 

● Els bancs, les finques immobiliàries o propietaris no em 

permeten accedir a un habitatge 

● NS/NC 

● Altres: 

 

 

22. Només en el cas que no vulguis quedar-te a viure al teu poble i/o comarca en un futur, selecciona els motius pels quals no 

vols quedar-t'hi a viure. 
● Per raons de treball 

● Per raons d'educació i formació 

● Per motius relacionats amb l'habitatge 

● Per raons vinculades a l'oferta d'oci, cultural i esportiva 

● Per motius de transport i comunicacions 

● NS/NC 

● Altres: 

 

 

F) SALUT I INCLUSIÓ SOCIAL 
 

23. Quines d'aquestes conductes "no saludables" creus que són més habituals entre les persones joves del teu entorn?* 
● Consum (drogues, tabac, alcohol) 

● Menjar i beure habitualment productes alimentaris 

processats (amb quantitats elevades d'additius, sucres i 

greixos) 

● No protegir-se en les relacions sexuals dels embarassos 

no desitjats i malalties de transmissió sexual 

● Violència física, verbal o psicològica entre iguals 

● Autolesió, baixa autoestima, depressió, trastorns en 

l'alimentació... 

● Ús excessiu de les pantalles (mòbil, videojocs, TV, PC, 

tauleta...) 
● Ús no saludable de les xarxes socials (ciberbullying, 

sexpreading, ghosting, control de la parella i les 

amistats...) 

● Cap de les anteriors 

● NS/NC 
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● Altres: 

 

 

 

24. Sobre quins temes de salut t'agradaria informar-te millor? * 
● Drogues, alcohol i tabac 

● Sexualitat i relacions afectives 

● Alimentació 

● Gestió de les emocions i els sentiments, autoestima 

● Ús saludable de les pantalles i les xarxes socials 

● Cap de les anteriors 

● NS/NC 

● Altres: 

 

25. Quins d'aquests tipus de discriminacions penses que són més freqüents al teu entorn? * 
● Violències masclistes 

● LBGTI fòbia 

● Racisme i xenofòbia 

● Classisme (exclusions per estatus econòmic baix, 

estatus social baix, poca popularitat...) 

● Capacitisme (discapacitats físiques i intel·lectuals) 

● Edatisme o adult-centrisme (persones adultes que no 

tenen en compte les necessitats, interessos, opinions 

dels infants i les persones joves) 

● NS/NC 

● Altres: 

 

G) OCI 

 

26. Què fas durant el teu temps lliure? * 
 

● Xarxes socials: instagram, 

tiktok, whatsapp, youtube... 

● Videojocs 

● Sèries i pel·lícules 

● Anar de compres 

● Estètica i bellesa 

● Anar al local de joves o 

equipament juvenil del poble 

● Anar al cinema 

● Esport 

● Cura del cos, la ment, l'esperit, 

treball de les emocions 

● Anar al teatre 

● Llegir 

● Activitats extraescolars 

● Escoltar música 

● Quedar amb les amistats 

● Sortir de festa 

● Participar en les activitats que 

s'organitzen al poble 

● Creació artística 

● Participar a una entitat   

● NS/NC 

● Altres: 

 

27. Què t'agradaria que es fes al teu poble per poder gaudir del teu temps lliure?* 
 

● Activitats esportives (tornejos, curses, bicicleta, 

activitats dirigides...) 

● Tallers (artístics, jocs, manualitats...) 

● Concerts i festes per a joves 

● Activitats culturals (cinema, espectacles, 

exposicions...) 

● Activitats d'educació en el lleure (casals d'estiu i Nadal, 

camps de treball, colònies, excursions a la natura...) 

● Sortides (parcs d'atraccions, esports aventura, visites 

culturals...) 

● Xerrades (treball, educació, salut, habitatge, mobilitat 

internacional, perspectiva de gènere...) 

● Fires o mostres de talents joves 

● NS/NC 

● Altres: 

 

28. Especifica una activitat que t'agradaria que es fes al teu poble per poder gaudir millor del teu temps lliure (nom concret de 

l'activitat):................................................................................................................ .................................................... 

 

29. Quin/s equipament/s penses que falten al teu poble per poder gaudir del teu temps lliure? * 
● Local de joves 

● Skate parc 

● Parc de barres 

● Rocòdrom i esports aventura 

● Pistes 

● Gimnàs 

● Piscina 

● Sala d'assaig 

● Sala d'estudi 

● Sala d'actes o de mostres culturals 

● Biblioteca 

● NS/NC 

● Altres: 

 

H) PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 
 

30. En quin tipus d'entitat/s o grup/s participes? * 
● Entitat cultural i/o folklòrica 

● Entitat esportiva 

● Entitat, plataforma o grup en defensa de drets de les 

persones, animals o causes 

● Entitat d'educació en el lleure 

● Grup polític 
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● Sindicat o comitè laboral 

● Comissió de festes o similar 

● Associació de joves o grup de joves 

● Faig voluntariat 

● No participo en cap 

 

 

 

31. En quins aspectes de la presa de decisions de les polítiques de joventut t'agradaria participar?* 
● Activitats d'oci per a joves 

● Projectes sobre ocupació juvenil 

● Projectes de formació dirigits a persones joves 

● Projectes sobre habitatge jove 

● Projectes culturals i esportius juvenils 

● Projectes sobre salut jove 

● Projectes amb perspectiva de gènere i/o intercultural 

● Projectes d'educació en el lleure 

● Projectes d'equipaments juvenils i adequació dels seus 

usos 

● No m'agradaria participar en el disseny de polítiques de 

joventut 

● NS/NC 

● Altres: 

32. Què creus que s'hauria de prioritzar en les polítiques de joventut del teu municipi i/o comarca? * 
● Accions per afavorir l'ocupació i el treball 

● Accions per millorar l'oferta formativa, els espais 

d'estudi, i l'accés a estudis 

● Accions per millorar l'accés a l'habitatge 

● Accions per millorar l'oferta d'oci juvenil (activitats, 

tallers, xerrades, festes, jocs, sortides...) 

● Accions per millorar l'accés a la cultura i l'esport, i la 

creació cultural/artística 

● Accions orientades a la sensibilització i prevenció sobre 

temes de salut 

● Accions orientades a la visualització i prevenció de 

desigualtats socials (per raó de gènere, orientació 

sexual, origen...) 

● Accions per millorar l'oferta d'activitats d'educació en 

el lleure 

● Accions destinades a la disposició i usos d'equipaments 

juvenils 

● Accions destinades a millorar la participació de les 

persones joves en el disseny de polítiques de joventut 

 

33. En relació a l'anterior pregunta, tens alguna idea de projecte o activitat concret/a dirigit/da a persones joves que es pugui 

dur a terme al teu poble i/o comarca? Escriu aquí la teva idea:....................................................................................  

 

  



34 
 

2. BUIDATGE DE L’ENQUESTA 
 

MOSTRA DE L’ENQUESTA A LA JOVENTUT DE L’ALT CAMP 2020 

Mostra 80 persones 

Territori Alt Camp 

Data 3r trimestre de 2020 

Lloc Virtual. Xarxes socials de l’Oficina Jove de l’Alt Camp 

Gènere (dades asolutes i %) 

 Dones Homes NS/NC 

Absolut 51 27 2 

% 63,8% 33,8% 2,5% 

Edat (dades asolutes i %) 

 12-16 anys 17-20 anys 21-25 anys 26-30 anys 31-35 anys <35 anys 

Absolut 12 21 21 13 10 4 

% 14,8% 25,9% 25,9% 16% 12,3% 4,9% 

Municipis (dades absolutes i %) 

 Municipi Asolut % 

1 Alcover 4 4,9% 

2 Alió 3 3,7% 

3 Bràfim 6 7,4% 

4 Cabra del Camp 8 9,9% 

5 La Masó 11 13,6% 

6 El Milà 2 2,5% 

7 El Pla de Santa Maria 4 4,9% 

8 Picamoixons (Valls) 1 1,2% 

9 Puigpelat 1 1,2% 

10 La Riba 2 2,5% 

11 Rodonyà 1 1,2% 

12 El Rourell 8 9,9% 

13 Valls 25 30,9% 

14 Vallmoll 6 7,4% 

15 Vila-rodona 2 2,5% 

 Total: 15 Total: 80 Total: 100% 

 

 

A) DADES GENERALS 
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B) INFORMACIÓ JUVENIL 

 

 

 

 

C) EDUCACIÓ 
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D) TREBALL 
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E) SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) OCI 
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28. Especifica una activitat que t'agradaria que es fes al teu poble per poder gaudir millor del teu temps lliure (nom concret de l'activitat): 

 

• Concerts 

• Mostra de talents que tenim a valls 

• Teatre i experimetació corporal 

• Tallers artístics 

• Kayak 

• Tallers de feminisme interseccional, sobre gènere, sexualitat... 

• Educació en aspectes que no se’ns han donat a l’ESO però que la gent 

jove hauria de conèixer. 

• Curses bicicleta 

• Activitats culturals 

• Taller de ceràmica, taller d'ebanisteria, i algun taller de cosmetica. 

• Torneig futbol 

• Festes 

• Conçerts!!! 

• Concert/festa per joves 

• Festes 

• Tallers/ festes 

• Qualsevol activitat física 

• Pista en condicions 

• Senderisme 

• Un local 

• Ball i teatre per a joves 

• Escalada, btt 

• Cinema al aire lliure 

• Gimcanes 

• Curses esportives 

• Tallers i xerrades de temes diversos i atractius per la població 

• Concerts 

• Xerrades sobre noves tecnologies 

• Fira d'emprenedors i apropar el talent a empreses de la zona per a que 

puguin ser subcontractats 

• Espectacles al carrer (circ, teatre, titelles, música...) 

• Xerrades: m'agradaria tenir xerrades on informin sobre LGTBI+. 

• Tallers/ festes 

• Un local per a joves on alli poder-se sentir agust 

• Caminates 

• Festival de regueton 

• Visites guiades per tot el poble 

• Taller de pintura amb tècniques innovadores 

• Biblioteca 

• Educació en el lleure



G) PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. En relació a l’anterior pregunta, tens alguna idea de projecte o activitat concreta que es pugui dur a terme a la teva poble o comarca? Escriu 

aquí la teva idea: 

 
• Aquest estiu fer un campus on es facin classes lúdiques per tot el que han perdut els nens en aquest curs. 

• Ajuts per llogar habitatge, programació d’activitats per temprades, programació de concerts i festes joves 

• Crec que el que s’hauria de fer és (quan es pugui) organitzar una assemblea per a que la gent jove de la comarca realment pugui parlar entre 

ella i compartir idees i inquietuds fins arribar a conclusions conjuntes on s’hagin escoltat totes les idees més enllà de ser una persona 

individual prioritzant el que li interessa. 

• Ajudes per habitatge jove, ajudes per a estudiar en altres províncies, foment del retorn dels treballadors i estudiants migrats, coordinació de 

les activitats destinades als joves amb els joves 

• Nit de cinema a la fresca 

• Local 

• Tenir botigues 

• Podríeu fer tallers culturals aprofitant les diferents procedències dels i les habitants de la comarca, també podríeu fer tallers amb finalitats 

inclusives i que vinculin als i les joves a la comarca 

• Casal d'estiu. 

• Oci per als joves, ja sigui amb jocs recreatius, bolera, etc per afavorir la vida d'oci al poble i no marxar a la capital 

• treball de coneixement de la realitat i els orígens de les persones nouvingudes 

• Es podrien fer moltes idees de projectes que es fan dins els pobles de l'Alt camp, el problema es que només estan fent durant dos dies a la 

setmana futbol i han sigut els propis joves en impulsar aquesta iniciativa, l'Ajuntament no s'implica amb els joves 

• Creació d'una lliga/competició per a la millora de d'imatge tecnològica de la comarca. 

• Xerrada sobre com evitar emmalaltir de salut mental 
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ANNEX III: ENTREVISTA A L’OFICINA D’HABITATGE 

COMARCAL 
 

Persona entrevistada: Tècnica de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal 
Data: 24 de novembre de 2020 
Lloc: Consell Comarcal de l’Alt Camp 
 

1. GUIÓ DE L’ENTREVISTA 

 

• Quins serveis d’habitatge existeixen a la comarca? 

• Quins serveis s’hi oferixen? 

• Quins ajuts sobre habitatge s’ofereixen a la comarca? 

• Quins ajuts d’accés a l’habitatge s’ofereixen a nivell general? 

• Com és l’oferta d’habitatge a la comarca (preus, tipus d’habitatges, quantitat d’habitatges, 

compra, venda)? 

• Quins models alternatius d’accés a l’habitatge hi ha? 

• Les persones joves lloguen habitatges? 

• Edats, perfils, formació, origen... 

• Les persones joves compren habitatges? Edats, perfils, formació, origen... 

 

2. BUIDATGE DE L’ENTREVISTA 

 

Serveis d’habitatge a la comarca: 

• Servei d’Habitatge de l’Alt Camp: actuació comarcal (Agència de l’Habitatge de 

Catalunya) 

- Borsa de lloguer: mediació contractes de lloguer. sol·licitud habitatges i sol·licitud 

 llogaters. Preu del lloguer per sota del mercat (-400€). Per accedir-hi cal fer la 

 sol·licitud  de lloguer social, ser resident a Catalunya, no tenir cap propietat i 

ingressos. Ja no es disposa de borsa jove d’habitatge. 

 - Gestió: ajuts lloguer, ajuts rehabilitació habitatges, cèdules d’habitatges... 

 - Ofideute: assessorament jurídic. Evitar desnonaments per compra o lloguer... 

• Provalls (Oficina Local d’Habitatge) 

- Borsa de lloguer 

- Ofideute 
- Gestió ajuts 

 

Ajuts a l’habitatge disponibles: 

•  Subvencions per al pagament del lloguer: abril, maig i juny 

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència 

competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a 

sectors de població en risc d'exclusió social. Exigeix ingressos màxims i mínims per 

unitat familiar. Blocs, llindars, ingressos i puntuació. 

 

• Prestacions per al pagament del lloguer: gener, febrer, març 

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència 

que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc 

d'exclusió social residencial. 
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• Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge: 

Són prestacions per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Lloguer i 

compra.  La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar: 

La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència. 

L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual. 

Aquesta doble finalitat cerca prevenir l'exclusió social que suposa o pot suposar la pèrdua 

de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent. 

 

• Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial: 

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia  

residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la 

sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. 

 

Anàlisi mercat de l’habitatge a nivell comarcal: 

El lloguer és car i hi ha poca oferta. No hi ha gaires propietaris que vulguin entrar a la borsa de 

lloguer perquè s’exigeix un preu més baix que el del mercat. Hi ha molt poca oferta de lloguer. 

Hi ha opcions de compra però el preu és elevat. No hi ha gaires habitatges de nova construcció . 

 

Joves i habitatge: 

Hi ha molts pocs joves que assisteixin a l’oficina d’habitatge. Els motius poden ser diversos: no 

s’emancipen, no estan informats, males condicions laborals. Necessitat: fer més difusió dels 

servies i ajuts a l’habitatge entre la població jove. 
 

Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge: 

El servei no coneix els models d’habitatge social, i per tant no treballa sobre aquesta perspectiva 

de l’accés a l’habitatge. 
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ANNEX IV: TAULA COMARCAL DE JOVENTUT 2019 
 

L’Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp juntament amb la Coordinació Territorial 

de joventut a Tarragona  van convocar una Taula de regidories de joventut el dia 4 de desembre 

de 2019 a la Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Camp. A la trobada hi van assistir una 

tretzena de regidores i regidors de joventut de diferents municipis de la comarca, la Consellera de 

Joventut a l’Alt Camp i la Coordinadora Territorial de Joventut a Tarragona. 
El format de la jornada va consistir en explicar breument el marc de les polítiques de joventut a 

Catalunya i els serveis que s’ofereixen des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal. També 

va desenvolupar-se una dinàmica en la què es van recollir dades sobre la realitat juvenil dels 

municipis, els principals reptes i propostes en matèria de joventut a partir de dels diferents àmbits 

que afecten a les persones joves. 

 

Primera part: 

 

La informació que es va extraure, a partir de la pregunta «Durant aquesta legislatura què  

t’agradaria aconseguir a nivell de polítiques de joventut alt teu municipi?» es transcriu a 

continuació: 

 

PARTICIPACIÓ I INTERLOCUCIÓ 
• El Rourell: Iniciativa, implicació, voluntat. 
• Alió: Participació, iniciativa. 
• Picamoixons: Que els joves s’involucrin amb l’associació de veïns. 
• Vila-rodona: Participació activa de les persones joves en la presa de decisions. 
• El Pla de Santa Maria: Enfortir el vincle entre ajuntament i joves. 

 

 ASSOCIACIONISME 
• Vila-rodona: Acompanyar les associacions juvenils perquè es puguin autogestionar. 
• Valls: Augmentar el nombre d’entitats juvenils i de lleure. 

 

 COHESIÓ SOCIAL 
• Vila-rodona: Fomentar les activitats que posin en contacte els joves amb altres franges 

d’edat (infants, gent gran..etc). 
• Nulles: Conjuntar més les petites colles de joves. 
• Figuerola del Camp: Dinàmiques més organitzatives. 
• El Pla de Santa Maria: Cohesionar els diversos nuclis juvenils del municipi. 
• Alió: Cohesió 

 

EQUIPAMENTS 

• La Masó: Aconseguir un local públic, amb condicions, perquè el jovent pugui esbargir-

se. 
• Nulles: Millorar el local de joves. 
• Valls: Disposar d’un espai per a joves. 
• Picamoixons: Que els joves tinguin la inquietud d’aconseguir un local per reunir-se i 

promoure activitats (associació de joves). 
 

 EMANCIPACIÓ 

• Alcover: Potenciar que hi hagi mes opcions de lloguer (habitatge). 
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• Valls: Incrementar el nombre de persones joves que es poden emancipar i residir al 

municipi (habitatge i ocupació). 

 

 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
• El Pla de Santa Maria: Oferir mes formació segons les seves necessitats. 

 

OCI, CULTURA I ESPORT 

• Nulles: Equip de futbol. 
• Alcover: Ampliar els espais de lleure i esport a l’aire lliure, ampliar l’oferta d’activitats 

juvenils durant tot l’any fent que hi hagi implicació i participació. 
• Picamoixons: Transport per sortir de festa. 
• La Masó: Promoure l’esport com a eina per transmetre una vida saludable i uns valors als 

joves. 
 

ARRELAMENT 

• La Masó:  Fer polítiques necessàries perquè el jovent no marxi del poble. 
 

Segona part: 
 

Finalment, va formular-se la següent pregunta a les regidores i als regidors: «Què demano al 

Consell Comarcal?». Les respostes van ser  les següents: 

-Motivació / il·lusió 

-Propostes de continguts 

-Suport administratiu i informació d’ajuts. 

-Entitats (juvenils culturals):  eines, assessorament, acompanyament. 

-Comunicació (feedback) entre regidors i tècnics del consell comarcal. 

-Espai de trobada entre regidors per compartir eines i mancomunar activitats. 
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ANNEX V: BUIDATGE DELS SONDEJOS D’INTERESSOS JOVES 

EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA I L’OCI 

 
Mostra: Al voltant de 109 alumnes d’entre 12-18 anys 

Lloc: centres d’educació secundària de l’Alt Camp 

Data: durant  primer i segon trimestre de l’any 2019 

Descripció i metodologia: Mitjançant un projecte d’informació juvenil als patis dels 

diferents centres educatius de la comarca, es van dur a terme dinàmiques i jocs que van 

permetre fer un recull d’interessos joves en l’àmbit de la cultura i l’oci. Per a fer el 

buidatge, hem classificat les respostes per temes: 

 

INTERESSOS JUVENILS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA I L’OCI 

ESPORTS 

-Activitats esportives (x3) 

-Zumba (x3) 

-Taller de mecànica de bicis (x2) 

-Boxe 

-Dia esportiu (x2) 

- 3x3 de bàsquet (x3) 

- Per muntar a cavall 
-Taller de motocross 

-Torneig de futbol, institut contra institut 
-Torneig de futbol 

-Torneig de futbol sala (x2) 

HABILITATS 

-Moda 

-Maquillatge (x4) 

-Perruqueria 

-Tecnologia 

-Psicologia: parlar de les teves coses 

-Xerrades sobre la vida 
-Classes de coreà i altres idiomes 

-Xerrada en anglès 

CULTURA 

-Dj actual (x9) 

-Concerts de música catalana (x3) 

-Dj amb reggaeton 

-Batalla de galls 

-Grup Dalton Bang 

-Grup Lildami (x3) 

-Holi party 

-Concerts de música actual (x5) 

-Pintures i manualitats 

-Ball (x4) 
-Torneig de Fortnite (x2) 
-Xerrades de youtubers: Malbert 

-Fer concerts per ambientar el poble 

-Concurs de construcció de lego 

-Fira de lego com la de Montblanc 

-Taller de lego 
-Mostra d’escoles de dansa de Valls 

-Competició de flamenc 

-Competició de rap 

-Escape room (x7) 
-Concursos culturals 
-Cinema a l’aire lliure 
-Youtuber Dulceida 

EQUIPAMENTS 

-Pista de gel (x5) 

-Més pistes de bàsquet (x3) 

-Més llocs per passejar els gossos 

-Bars 

-Tenir un cau 

-Un salting 

-Botigues de roba: bershka, stradivarius 

 Tendes de mobil : xiaomi, apple 

-Un Mc Donal’s (x2) 

-Wifi gratis  (x4) 

-Tenir un local 

-Fonts d’aigua potable 

-Pista de futbol sala 

-Una nau d’esport 

-Restaurant 

- Al mercat, que hi hagi marques de roba 

(Nike) 

- Parc de tirolines 
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ANNEX VI: ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA DEL 

DESARRELAMENT JUVENIL 

 

 
Problemàtiques associades Causes Efectes Prioritat/reptes 

1. Pocs recursos personals i 

econòmics a nivell de 

polítiques de joventut 

1.1 Manca d’ajuts econòmics 

per desenvolupar polítiques 

de joventut 

Dificultós desplegament de les 

polítiques de joventut al territori 

1. Cercar línies de 

finançament, recursos 

humans i compromisos per 

a les polítiques de joventut 

de la comarca 1.2 Manca de personal tècnic 

(en alguns municipis) per a 

desenvolupar polítiques de 

joventut 

1.3 Manca de convenis 

econòmics i de col·laboració 

entre el Consell Comarcal i 

els municipis de la comarca 

2. Manca d’infraestructures 

comunicatives 

 

2.1 Internet i cobertura mòbil 

de baixa velocitat 

Dificultats per comunicar-se, 

informar-se, treballar, estudiar 

2. Promoure accions de 

millora de les 

infraestructures de 

comunicació a la comarca 2.2 Falta d’espais públics amb 

connexió wifi gratuïta 

Dificultats per comunicar-se, 

informar-se, treballar, estudiar 

2. 3 Xarxa de transport públic 

amb molt poques freqüències 

i poques rutes 

Aïllament, dependència dels 

pares, utilització del cotxe privat. 

2.4 Falta d’ajuts que 

promoguin la mobilitat dins i 

fora de la comarca 

Aïllament, cerca de l’oferta fora, 

desconeixement de la comarca, 

poc sentiment de pertinença 

3. Difícil accés a l’habitatge 3.1 Manca d’oferta de compra 

i de lloguer 

Inaccessibilitat a la vivenda, 

dependència dels pares, optar per 

viure fora 

3. Posar a disposició de les 

persones joves un sistema 

d’ajuts, recursos diversos 

que permetin millorar 

l’accés a l’habitatge de les 

persones joves 

3.2 Preus elevats d’habitatges 

de compra i lloguer 

Inaccessibilitat a la vivenda, 

dependència dels pares, 

dificultats econòmiques, 

dificultosa mobilitat social i 

ascensor social impossible. 

3.3 Borsa d’habitatge amb 

poca participació de persones 

propietàries 

Preus elevats del mercat, 

vivendes buides 

3.4 Difícil accés a la 

informació  sobre habitatge 

(ajuts, borses, maneres 

alternatives d’accedir a 

l’habitatge) 

Desinformació, desigualtat 

3. 5 Falta de coordinació entre 

diferents agents per 

desenvolupar accions en 

relació a l’habitatge jove 

Poca transversalitat de les 

polítiques d’habitatge 
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3.6  Desigual accés a 

l’habitatge 

Desigualtat social, desprotecció, 

pobresa, precarietat 

4. Dificultosa transició cap 

al mercat de treball de les 

persones joves 

4.1 Llocs de treball en el 

primer sector que no tenen 

relleu generacional 

Disminució del treball agrícola i 

ramader, menys llocs de treball 

4. Promoure accions que 

facilitin la transició de les 

persones joves  cap al 

mercat de treball, incloent 

l’emprenedoria, tenint en 

compte les diverses 

variables que dificulten 

l’accés al treball, i 

prioritzant actuacions que 

garanteixin una qualitat en 

les condicions laborals de 

les persones joves 

4.2 Persones interessades en 

treballar en el primer sector 

que no disposen de terres 

4.3 Poc treball especialitzat Feines precàries, atur, emigració 

a altres indrets per raó d’ocupació 

4.4 Desigual accés al treball Pobresa, precarietat, desigualtat , 

emergència social 

4.5 Desocupació juvenil Dependència, no emancipació, 

pobresa, poca salut emocional, 

incapacitat de revertir la situació 

personal 

4.6 Precarietat dels llocs de 

treball de les persones joves 

Sous baixos, manca de temps 

d’oci, manca de conciliació, 

dificultat per compaginar feina i 

estudis, poca salut emocional 

5. La formació no és 

accessible a tothom i és 

homogènia 

5.1 Centralitzada a la capital Inaccessibilitat o dificultats en la 

mobilitat, despeses de transport o 

cotxe 

5. Promoure accions 

formatives diversificades, 

generadores d’experiències 

i capacitadores, sobretot 

entre aquells col·lectius més 

vulnerables,  

descentralitzades de la 

capital i tenint en compte la 

els principals sectors que 

generen activitat econòmica 

al territori 

5.2 Desigual accés a la 

formació 

Desigualtat, precarietat, manca de 

preparació, manca de 

coneixements, manca de 

competències, incapacitat de 

mobilitat social 

. 

5.3 Manca de formació 

agrària i/o rural 

 

Infravaloració de les feines del 

tercer sector, manca de persones 

que vulguin dedicar-se a 

l’agricultura i/o a la ramaderia, 

llocs de treball buits 

5.4 Manca de diversitat 

formativa 

Homogeneització de la formació, 

emigració o mobilitat per raó 

d’estudis a altres territoris. 

6. Difícil accés a la cultura, 

l’esport 

6.1 Manca d’incentius per al 

consum de cultura i esport de 

les programacions de les 

poblacions grans 

Poc coonsum culural i esportiu 

Cerca de l’oci a altres territoris, 

aïllament, temps d’oci de poca 

qualitat socioeducativa. 

6. Posar a disposició de les 

persones joves facilitats per 

poder accedir a la cultura, 

l’esport i a l’oci juvenil.   

6.2 Manca d’oferta d’oci 

juvenil 

Poc temps lliure de qualitat, 

socialitzador, educatiu. Sentiment 

de no pertinença, no identificar-se 

amb la comarca. 
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6.3 Falta d’oferta cultural i 

esportiva per a joves 

 

 

 

Poc consum culural i esportiu 

6.4. Manca d’espais per al 

desenvolupament d’activitats 

juvenils 

Dificultats  per desenvolupar 

activitats juvenils 

6.5 Manca de suport a les 

produccions i projectes 

culturals i esportius 

protagonitzats per persones  

joves 

No producció cultural ni 

esportiva propia. Desigualtat 

d’accés i apropiació de la cultura. 

Paternalisme. Manca  de 

processos educatius a través de la 

cultura i l’esport 

6.6 Desigual accés a la cultura 

i a l’esport 

Manca d’oportunitats, 

d’aprenentatges, d’adquisició de 

capital social, més vulnerabilitat 

dels col·lectius amb més 

dificultats socials.  Consum i 

apropiació cultural i esportiva per 

part de les persones joves amb 

més suports 

7.  Manca d’espais i mitjans 

per a la participació de les 

persones joves 

7.1 Grups de joves i 

associacions sense relleu 

generacional 

No moviment juvenil organitzat 

 

7. Fomentar  el 

desenvolupament d’espais i 

mitjans de participació 

protagonitzats per persones 

joves tant a nivell comarcal 

com local 

7.2 Manca de grups de joves 

cohesionats 

Manca d’iniciatives, espais de 

socialització i implicació en les 

polítiques locals 

7.3 Falta de mitjans per crear 

espais de participació  juvenil 

comarcal o local 

No participació, no implicació, 

no apoderament juvenil. 

7.4 Manca d’interlocució 

entre les persones joves i 

l’administració 

Desconeixement de la joventut, 

paternalisme. Falten veus de 

persones joves en les polítiques 

de jovenut. 

7.5 Desigual accés a la 

participació local 

Existència de col·lectius joves no 

escoltats.Les persones que 

participen són sempre les 

mateixes. 
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ANNEX VII: INFORME DE L’ENQUESTA A LA JOVENTUT DE 

L’ALT CAMP 2017 

Un mateix territori on conviuen diversitats 

Durant l’any 2017 es van enquestar  265 persones joves dels municipis de l'Alt Camp per a 

l’elaboració dels PLJ 2017-2020. Aquestes comprenen les franges d'edat entre 13 i 25 anys,  dels 

quals el 51,9% són dones, el 47% són homes i l'1,1% no es classifica en cap dels gèneres anteriors. 

Els municipis als quals viuen les persones enquestades són Aiguamúrcia, Alcover, Bràfim, Cabra 

del Camp, El Pla de Santa Maria, El Pont d'Armentera, Figuerola del Camp, Nulles, Puigpelat, 

Rodonyà, Vallmoll, Valls, Vilabella i Vila-rodona. Cal destacar que el 65,5% de les persones joves 

enquestades resideixen a la ciutat de Valls, ja que és el nucli més poblat. La resta formen part dels 

altres municipis de l’Alt Camp anteriorment esmentats. Pel que fa al lloc de naixement dels i les 

joves enquestats/des, podem dir que el 80% són nascuts/des a Catalunya, el 7,6%  fora de la UE  

i que el 6,1% provenen de territori europeu. 

 

L’educació i la formació són prioritàries  per a les persones joves de l’Alt Camp 

El nivell d'estudis al qual els agradaria arribar en un futur a les persones enquestades, 

principalment és al d'estudis universitaris (graus universitaris, màsters i doctorats), seguidament 

de FP de grau superior, i en menys mesura FP de grau mitjà. Les persones que no volen cursar 

estudis postobligatoris, representen el 19,08%. Tot indica, que en un futur pot existir un gruix de 

persones joves qualificades a la comarca. 

Quasi bé la meitat de joves afirmen que al seu municipi existeixen serveis on adreçar-se per a 

informar-se sobre estudis. Cal afegir, però que el 65,5% dels i les persones enquestades resideixen 

a Valls, la capital, que és on es troben ubicats aquests serveis. Tal i com afirmen els gràfics, es 

refereixen als instituts de secundària i a l'Espai de l'Estudiant, principalment, i Vallsgenera en 

tercera posició. D'altra banda, la gran majoria de joves, un 87,7%, afirmen que ja s'han informat 

sobre els estudis que volen realitzar en un futur. Però cal destacar que un 61,7% estan 

interessats/des en rebre més informació sobre estudis concrets. 

Al seu torn, la major part de joves estan d'acord en el fet que és important tenir un bon nivell 

d'estudis per a poder trobar feina. El 58,8% concreten que com a mínim s'ha de disposar de la 

titulació d'ESO, seguidament del 19,3% considera que com a mínim s'ha de disposar de titulació 

de CFGS, i el 10,3 % que creu que s'ha de tenir coma requisit mínim per a trobar feina un CFGM. 

Són poques les persones estudiants que creuen que per a trobar feina s'ha de disposar de titulacions 

universitàries, un 10,7% específicament. Interpretem, doncs, que les persones joves de la comarca 

estan plenament conscienciades sobre la importància de disposar de titulacions obligatòries i 

postobligatòries per a poder entrar en el món laboral. Això explica, com hem analitzat 

anteriorment, la intencionalitat de voler formar-se dels i les joves per tal de poder competir en el 

mercat laboral en un futur. 

Pel que fa a l'àmbit de treball, els i les joves consideren, principalment, que s'ha de prioritzar la 

contractació de joves a la comarca de l'Alt Camp, prioritzar la creació de llocs de treball per a 

joves, incrementar el suport en la recerca de feina i fer més difusió per conèixer els serveis 

d'orientació laboral que existeixen a l'Alt Camp. 
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Les persones joves coneixen els serveis de foment de l’ocupació de la comarca 

Els serveis que utilitzen o utilitzarien més els i les joves per a la recerca de feina són els següents: 

en primer lloc els portals on-line de recerca de feina, en segon lloc el SOC, en tercer lloc les 

empreses de treball temporal (ETT), i  en quart lloc el Programa de Garantia Juvenil. 

Segons les dades extretes, poques persones joves utilitzen o utilitzarien serveis específics 

comarcals que acompanyen les persones joves en la recerca de feina, com ara l’Oficina Jove o 

Vallsgenera. Però, cal remarcar que el Programa de Garantia Juvenil és conegut i està emmarcat 

dins l’Oficina Jove i Vallsgenera, tot i que els i les joves no ho associen directament. 

 

L’arrelament de les persones joves una tasca pendent 

Una dada molt sorprenent és que el 71,8% dels i les joves han respòs que no tenen intenció de 

quedar-se a viure al municipi on resideixen actualment. Les principals causes que donen resposta 

a aquesta qüestió són les següents: el 16,8% considera que no li agrada la seva localitat,  el 5% té 

el desig de canviar de municipi, el 4,4% creu que hi ha poques oportunitats de forma general, el 

3,7% considera que hi ha poques oportunitats laborals, un 3,1% per raons de formació. També 

n'anomenen d'altres, totes tenen a veure amb la manca d'oportunitats, recursos, dificultats amb la 

mobilitat, baixa oferta cultural i d'oci, i amb manca de garanties de futur. 

 

La informació juvenil és important per les persones joves, cal reforçar els canals de 

comunicació 

Els 23,9% de les persones joves identifica l'Oficina Jove de l'Alt Camp, dada que es manté 

aproximadament des de 2012. Els mitjans a través dels quals la joventut coneixen l'Oficina Jove 

de l'Alt Camp són els següents (de major a menor): per la presència als instituts de secundària, 

gràcies a amics i familiars, mitjançant els serveis d'assessorament laboral, per les enquestes 

periòdiques, per la presència a les xarxes socials i a la premsa, per les xerrades ofertes, perquè hi 

han assistit personalment. 

Moltes persones joves, però, no coneixen exactament quins serveis ofereix l'Oficina Jove de l'Alt 

Camp i també afirmen que no els arriba informació sobre les activitats que aquest servei organitza.   

Els principals temes relacionats amb la informació juvenil pels quals s’interessen les persones 

joves són (de major a menor): estudis,  cursos de formació, treball, esports, cultura, oci i salut. 

 

Un ull a les noves maneres de participar 

Els i les joves es consideren persones participatives en un 81,1%, una dada paradoxal ja que al 

mateix temps molts afirmen que no participen en poques activitats del seu municipi. De la mateixa 

manera, consideren en un 81,6% que les activitats que s'organitzen en el seu municipi són poques. 

En molts casos la joventut no troba en l'oferta actual, un lloc per a la participació. En aquest sentit 

podem interpretar que les formes de participació han canviat juntament amb la societat del 

coneixement i la globalització del mercat i la cultura; el segle XXI ha donat lloc a altres formes 

de participar: resistències individuals, xarxes socials i noves tecnologies, etc. Pel que fa a 

l'associacionisme, les principals entitats en les quals els i les joves participen són molt variades i 

depenen en gran mesura del municipi on resideixen. Les entitats anomenades pels joves són: 
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castells, Unió Anelles de la Flama, La Murtrera, Grup Teatre Principal de Valls, CAU, 

associacions de joves, col·lectiu de dones, Assemblea de Joves, Club Bàsquet Valls, i en alguns 

casos diverses entitats. D’aquestes no n’hi ha cap que destaqui per sobre les altres a nivell de la 

quantitat de participació. 

 

Tenim alguns equipaments juvenils, però, responen a les necessitats i interessos del jovent? 

En referència als equipaments juvenils municipals, el 44,3% de joves responen que al seu 

municipi hi ha local de joves. Tenint en compte que a Valls, la capital de la comarca, no hi ha cap 

equipament d'aquest tipus, els i les joves que responen afirmativament a aquesta qüestió són 

residents als altres municipis de la comarca. Es tracta d'una dada positiva a nivell quantitatiu pel 

què fa als equipaments juvenils de la comarca. En termes qualitatius, però, només el 21% dels i 

les  joves afirmen que fan ús d'aquest equipament juvenil. Seguint la mateixa línia, el 65,9% 

responen que no coneixen les activitats que s'organitzen al local de joves.   

Els i les joves expliquen quines són les activitats que els hi agradaria que es realitzessin als espais 

juvenils: destaquen en primer lloc les festes, i després tallers, sortides, videojocs i passar l’estona. 

El 65,9% expressa, però, que no sap quines activitats els agradaria realitzar. 

Algunes persones, les quals no disposen d'equipaments juvenils en el seu municipi, manifesten 

significativament  la necessitat d'establir aquest tipus d'espais en el seu municipi. També 

expressen la necessitat d'altres tipus d'equipaments: esportius, skatepark, pistes, piscina, espais 

d'oci, etc. 

 

En el temps d’oci de les persones joves manquen activitats juvenils 

Podem detectar que l'àmbit de les relacions interpersonals entre iguals és un punt fort, així com 

també ho és la formació en idiomes, la realització de reforç escolar, així com la pràctica d'esport. 

Podem observar, però, que en el seu temps d’oci, no existeix una oferta d’activitats i propostes 

juvenils. Moltes  persones joves expressen que a nivell individual llegeixen, escriuen, assisteixen 

al cinema i escolten música, però no expressen la presència de temps d’oci  juvenil, lligada a les 

relacions socials entre iguals. 

 

TIC i xarxes socials, essencials per al jovent 

En quant a l'ús que fan d'internet, podem destacar el següent (de major a menor): per a connectar-

se a les xarxes socials, per a estudiar, per a cercar informació, per a escoltar música, per a veure 

pel·lícules i sèries,  per a jugar amb videojocs, per a mirar vídeos al youtube  i per a xatejar. 

I pel que fa a les tendències a les xarxes socials, són les següents:  intsagram i whatsapp en primer 

lloc, i facebook i twitter en segon lloc. D'altres xarxes socials i plataformes que també utilitzen 

són l'skype, l'snapchat i el google+, youtube, correu electrònic, pinterest, etc.  Cal comentar que 

facebook ha perdut posicionament entre els i les joves, respecte anys enrere, i que instagram ha 

agafat el seu relleu prenent molta més força i adoptant moltes possibilitats comunicatives, gràcies 

a la gran varietat de funcions que oferix l’app. 
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ANNEX VIII: INFORME SOBRE OCUPACIÓ A L’ALT CAMP 

(PRIMER TRIMESTRE DE 2020) 

 
El mercat laboral a l'Alt Camp se situa al voltant de tres paràmetres que s'han anat mantenint des 

de l'any 2015: hi ha un augment continuat de la població activa jove (en aquest cas, la franja d'edat 

se situa entre els 16 i els 34 anys); un augment de la taxa d'ocupació entre les persones joves 

(també en la franja 16-34 anys), i una disminució de la taxa d'atur, de la mitjana anual (en aquest 

cas, la franja abasta de 16 a 29 anys). 

 

Les dades són similars a les mitjanes de Catalunya; dades que, segons l'estudi de la Situació 

laboral de les persones joves a Catalunya, realitzat per l'Observatori Català de la Joventut, del 

quart trimestre del 2019, són les següents: 
 

Ocupació: 

A nivell de Catalunya, la taxa d’ocupació baixa lleugerament. La taxa d’ocupació juvenil se situa 

al 47,8%, respecte el 48,7% del mateix trimestre de l’any anterior. Respecte l’any 2007 la taxa 

d’ocupació ha caigut 16,6 punts percentuals. 

Les persones joves que treballen representen el 47,8% del total de joves. Sumades a les que estan 

a l’atur, fan que la taxa d’activitat juvenil se situï al 59,4%. 

Els serveis són el sector d’activitat que acumula el volum més important de la força laboral a 

Catalunya. Un 83,4% de joves ocupats ho estan en aquest sector. Aquesta proporció és inferior en 

el cas de les persones de més de 29 anys(74,9%). 

Gairebé la meitat dels joves tenen un contracte temporal. La contractació temporal afecta molt 

més les persones joves que les més grans: aquest darrer trimestre, una mica menys que la meitat 

de joves assalariats tenen un contracte temporal (48,5%). En canvi, en les persones assalariades 

de més de 29 anys aquest percentatge és del 15,6%. 

 

Atur: 

La taxa d’atur juvenil continua baixant. Respecte el 4t trimestre de 2018, la taxa d’atur juvenil ha 

disminuït gairebé un punt (del 20,4% al 19,5%). A Catalunya hi ha 130.000 joves a l’atur. 

La taxa de cobertura es manté baixa. Únicament l’11,4% de les persones joves aturades rep la 

prestació per desocupació. 

L’atur afecta més els homes, els trams d’edat més joves, els que tenen un nivell formatiu inferior 

i la població estrangera. Les dades fan referència a la població de 16 a 29 anys. 

 

Estudis en curs: 

La proporció de joves que estudia continua creixent. La crisi econòmica va impulsar un augment 

de la població jove que estudiava. Aquesta tendència, que havia estat molt marcada en anys 

anteriors, continua lleugerament a l’alça en aquest trimestre, i arriba al 51%. 

 

Emancipació: 

La taxa d’emancipació se situa en mínims històrics. Tot i un lleuger repunt a partir de 2017, el 

darrer trimestre la taxa d’emancipació manté la tendència a la baixa dels darrers trimestres i se 

situa al 22,6% el 2019, el punt més baix des de l’inici de la crisi. 

 

POBLACIÓ ACTIVA A L'ALT CAMP 

La població activa registrada a l'Alt Camp el quart trimestre de 2019 és de 21.096 persones. 
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Aquest indicador inclou la població en edat de treballar que està ocupada o inscrita a l'atur. En 

relació a la població jove, al conjunt de la comarca hi ha una població activa de 5.582 persones; 

en aquest cas, la franja d'edat abasta des dels 16 fins als 34 anys. 

Si es comparen aquestes dades amb la xifra total d'habitants de l'Alt Camp, que és de 44.296, la 

població activa significa un percentatge del 47,6%. Si aquest percentatge es trasllada a la població 

jove, la població activa representa un 63,4% del total. 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri (Diputació de Tarragona) i Idescat (Generalitat de Catalunya) 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri (Diputació de Tarragona) i Idescat (Generalitat de Catalunya) 
 

L'evolució de la xifra de població activa entre 16 i 34 anys, des de l'any 2015, mostra una 

tendència ascendent, tal com es pot comprovar en el següent gràfic: 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Mercuri (Diputació de Tarragona) i Idescat (Generalitat de Catalunya) 

 

OCUPACIÓ A L'ALT CAMP 

Pel que fa al nombre de persones joves que tenen una ocupació, a l'Alt Camp hi ha 2.920 persones 

menors de 30 anys, segons dades del segon trimestre del 2019 (Mercuri, Diputació de Tarragona). 

Tenint en compte que a la comarca hi ha 6.308 persones menors de 30 anys, a mitjan 2019 hi ha 

un 46,3% de persones joves que tenen una ocupació, pràcticament la meitat. Aquesta xifra és 

semblant a la taxa d'ocupació juvenil de Catalunya, que en el segon trimestre del 2019 se situava 

en el 48,9%. 

 
Font: Mercuri (Diputació de Tarragona) 

 

· Estratègies d’ocupació i formació de les persones joves 

A nivell públic, les estratègies formatives i ocupacionals de la població jove van a càrrec del Consell 

Comarcal de l'Alt Camp, de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, a Valls, i les 

Àrees de Promoció Econòmica i Joventut de l’Ajuntament d’Alcover. I de l’oficina de Valls del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, que també abasta l’àmbit de la Conca de Barberà. Alguns d’aquests 

organismes disposen de borsa de treball pròpia, a través de la qual reben les ofertes directament de les 

empreses; a aquestes borses, per tal de poder inscriure’s a les ofertes, les persones candidates s’hi han 
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de registrar. 

 

Des de tots aquests serveis es realitza l’atenció a les persones joves i aleshores aquestes persones són 

derivades, si s’escau, cap als diferents programes de formació ocupacional més adients. Alguna 

d’aquestes accions requereixen que les persones joves estiguin inscrites al programa de Garantia 

Juvenil. 

Des de l’Oficina Jove de l’Alt Camp, es fa una primera sessió per conèixer la situació de la persona 

jove atesa, i es realitza una primera orientació inicial. Tot seguit, es deriva la persona cap al servei o 

recurs que més s’adapti a les seves necessitats. 

 

En l’àmbit de Valls i la resta de la comarca, l’IMDL Vallsgenera realitza accions de formació 

ocupacional enfocada a les persones joves; accions per al foment de l’emprenedoria entre les persones 

joves; programes de pràctiques; i relació amb les empreses. 

A nivell d’altres entitats, de titularitat privada, n’hi ha a Valls que ofereixen alguns programes de 

formació ocupacional, als quals es deriven algunes persones joves que són ateses, en primera instància, 

al Consell Comarcal de l’Alt Camp. Principalment, aquestes centres són les acadèmies Auco i 

Infordisa-Formem, i el centre de formació IDFO. 

 

ATUR A L'ALT CAMP 

En referència a la desocupació juvenil, a l’Alt Camp es comptabilitzen 398 persones joves en situació 

d’atur. En la primera franja d’edat laboral (16-19 anys), n’hi ha 70; en la segona franja d’edat (20-24 

anys), 123 persones; i en la tercera (25-29), 205. Això suposa un 15,2% del total de 2.617 persones 

inscrites a l’atur a tota la comarca (Dades Observatori del Treball 2020). 

La taula següents mostra les dades de l’atur juvenil registrat a la comarca de l’Alt Camp el febrer de 

2020: 

Franges d'edat Dones Homes Total 

16 a 19 anys 32 38 70 

20 a 24 anys 69 54 123 

25 a 29 anys 112 93 205 

Totals 213 185 398 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya) 
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya) 
El nombre total de persones joves de 16 a 29 anys que resideixen a l’Alt Camp són 6.308, mentre que 

el total de joves registrats a l’atur, en aquesta franja d’edat (16 -29 anys), són 398 persones (les dades 

de població són de l’any 2019, mentre que les dades d’atur són del febrer de 2020, però les dades de 

població jove del 2020 no representaran un canvi significatiu en aquest sentit). Per tant, el percentatge 

de joves que es registren com a desocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya és molt petit (al voltant 

del d’un 7%). Aquesta dada indica que la gran majoria de persones joves de la comarca no utilitzen la 

via administrativa de registrar-se a l’atur per resoldre la seva situació de desocupació. 

 

Si s'obre el focus, podem veure, tanmateix, que la situació d'atur a la comarca de l'Alt Camp, entre la 

població jove de 16 a 29 anys ha anat millorant lleugerament des de l'any 2015, amb una evolució a 

la baixa, sostinguda en el temps de la mitjana anual. 

 

Font: Idescat (Generalitat de Catalunya) 
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ANNEX IX: BUIDATGE DE LES TAULES COMARCALS 2021 

 
Taula comarcal amb els municipis amb Pla Local de Joventut:  

Dia: 10.03.2021 

Hora: 19.00h 

Reunió telemàtica 

 

Assistents: 

- Consellera d’Esports, Joventut i Lleure del CCAC 

- Regidora Joventut Alcover 

- Regidora de Joventut Valls 

- Regidora de Joventut Puigpelat 

- Regidora Vila-rodona 

- Regidora de Joventut Cabra del Camp 

- Regidora El Pla de Santa Maria 

- Tècnica Comarcal de Joventut CCAC 

- Dinamitzadora juvenil del CCAC i del PIJ Alcover 

- Tècnica compartida / dinamitzadora juvenil del CCAC 

 

1. Es presenten els resultats de la diagnosi comarcal sobre la situació de les persones joves i de les 

polítiques de joventut a la comarca a través d’una infografia, que adjuntem. Mitjançant l’eina 

wooclap es fan propostes d’accions pel Pla Comarcal de Joventut 2021-24, que s’incorporaran a 

aquest Pla: 

a) Sobre equipaments juvenils i disposició de professionals de joventut: 

• Fomentar la coordinació de les polítiques locals-comarcals per sumar recursos i espais. 

• Programar a partir d'iniciatives joves i fer-ne l'acompanyament. 

• Planificar activitats recollint peticions de joves i fer l'acompanyament. 

• Jo conec una app super xula que han creat uns joves de valls que impulsa la participació juvenil. 

• Formar les/els dinamitzadores/es de cada municipi per poder treballar totes les àrees. 

• Local per els joves i punt de trobada. 

• Compartir instal·lacions municipals a preus especials per al jovent. Per exemple, boulder, 

piscina.. 

• Que les activitats d'èxit puguin replicar-se en altres municipis per aconseguir preus millors. 

• Fer un "banc" d'equipaments comarcals i promoure la mobilitat entre municipis. 

• Implicar tècnics d'altres àrees per dedicar hores a joventut (ocupació, salut, formació...). 
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• Tenir una app compartida per a dinamitzar activitats i que el jovent de la comarca estigui 

connectat. 

• Tenir cada municipi un professional de referència almenys un dia a la setmana. 

• Tenir tècnics específics compartits de cada àmbit (habitatge, ensenyament, ocupació...). 

b) Sobre la millora del poder de decisió de les persones joves: 

• Hi ha una app de participació juvenil que han creat uns joves de valls que podria funcionar genial. 

• Potenciar més el programa garantia juvenil. 

• Experiències amb persones que hagin viscut situacions que els puguin servir d'exemple/model. 

• Xerrades i tallers de diversitat sexual i identitat de gènere tant a centres formatius com oberts. 

• Consulta virtual a nivell privat (whatsapp, xarxes…). 

• Apropar-se als centres per establir contacte i explicar els mitjans per comunicar-se. 

• Fer un seguiment de les propostes del pla local marcant objectius amb els joves. 

• Recursos virtuals per comunicar-se amb els joves. Tots els mitjans que utilitzen dia a dia. 

• Crear comissions de joves per treballar de manera continuada les activitats a fer. 

• Expressar les seves necessitats o motivacions per tal de poder facilitar les eines. 

• Instaurar un sistema a la xarxa, que és el que tenen els joves més per la mà, per tal que pugui. 

• Fòrums de diferents temàtiques. 

c) Sobre salut jove i igualtat: 

• Tècnica de salut destinat a joves. 

• Implicar les entitats juvenils en iniciatives de foment de la igualtat. 

• La música uneix als joves! fer raps, cançons pròpies... els uneix molt. 

• Tallers o xarrades, el problema principal és precisament promoure que els grups marginals hi 

participin. 

• Fer difusió dels canals existents de la generalitat. 

• Implicar professionals dels CAPs o consultoris locals per orientar joves. 

• Jornades interculturals: on tots i totes les cultures puguin tenir protagonisme i trobar llaços. 

• Xerrades informatives de qualsevol ambit, combinar accions participatives en acció. 

• Telèfon d'assistència (salut, drogues, sexe, etc.) i tallers formatius participatius 

• Fer projectes comarcals per poder compartir experiències i noves propostes. 

d) Sobre treball, educació i formació: 

• Cursos de formació utilitzant els medis actuals més viables per fomentar el currículum. 

• Unir diferents poblacions per poder oferir formacions i compartir costos. 

• Fer difusió de cursos per poder fer a distància. 
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• Assessorament en l'ocupació (entrevistes, cv, millora d'oportunitats...) 

• Tenir un tècnic juvenil compartit específic de l'àmbit d'ocupació. Borsa de treball jove 

• Assessorar en processos d'autoocupació o de creació de cooperatives. 

• Impulsar cursos de capacitació en oficis, inclús recuperació d'oficis tradicionals que es perden. 

• Potenciar més el programa garantia juvenil. 

• Crear un recull de formacions subvencionades a nivell de comarca per fer-ho arribar a tothom. 

• Convenis amb empreses de la comarca per garantir llocs de treball dignes i no temporals als jove. 

• Idear programes on els joves puguin fer pràctiques en empreses i comerços locals (economia 

circular). 

• Fer promoció per fomentar contractes per a joves mitjançant la garantia juvenil. 

e) Sobre habitatge: 

• Pisos socials o compartits ... pero difícil no passar pel mercat immobiliari. 

• Convenis amb entitats bancàries que facilitin el accés a la vivenda, tenir mes accés a ajudes. 

• Compartir pis amb gent de la comarca per tal de poder emancipar-se. 

• Facilitar una plataforma on els joves puguin posar-se en contacte per a compartir pis... 

• Fer més difusió de les ajudes existents. 

• Fer d'enllaç entre propietaris i joves interessats en masoveria rural o urbana. 

• Banc de recursos per compartir pis. 

• Crear una xarxa d'ofertes i demandes d'habitatge per intercanvi, per exemple a masies, 

masoveries... 

• Banc de pisos de lloguer a nivell comarcal. 

f) Sobre cultura, oci i esport: 

• Fer campionats comarcals. 

• Oferta de acció directe activa de interès i la participació del joves adequat a les seves necessitat. 

• Donar veu en festes populars. 

• Programar diades juvenils al municipi. 

• Espai autogestionat pels joves, supervisat per algun dinamitzador, on puguin organitzar-se i 

actuar. 

• Oferir espais de creació i acompanyar les iniciatives culturals/d'oci que en sorgeixin. 

• Hi ha algun programa que permeti subvencionar activitats culturals dirigides al públic jove? 

• Compra d'entrades per espectacles per grups per reduir el preu. 

• Promoure els locals joves i que s'involucrin en l'oci que volen per franges d'edat. 

• Crear un espai de creació, bucs d'assaig, ha de ser un espai multidisciplinari i inclusió. 
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2. Es presenten algunes propostes d’accions que no requereixen presencialitat, per poder incorporar 

als nous Plans Locals durant el 2021, en el marc de la pandèmia. S’adjunta el document d’exemples, 

i s’exposa que es treballarà concretament amb cada municipi segons les seves necessitats. 

 

Es recullen algunes deteccions de necessitats per part de les regidories en el context de Covid-19: 

- Necessitat d'acompanyament emocional a les persones prioritzant el format on-line. 

- Alguns pobles manifesten la sensació d’impossibilitat de realitzar accions durant la situació 

actual. 

- Necessitat de promoure la formació ocupacional. 

- Necessitat de posar a disposició equipaments esportius (parc de barres). 

-Necessitat de promoure activitats a l’aire lliure, per ajudar – los emocionalment i des de 

l’autoorganització juvenil. 

- Necessitat de reconeixements acadèmics. 

- Subvencions a entitats juvenils amb bestreta, per facilitar l’autonomia. 

3. Pressupostos de joventut 2021: 

• S’explica el procediment per poder reduir els pressupostos durant aquest 2021 degut a la situació 

de pandèmia, per tal d’ajustar-se millor a les necessitats actuals ja que les pressupostos són de 

2016. 

• Els pobles que desitgin fer una reducció de pressupost han d’expressar-ho a l’Àrea de Joventut 

del CCAC. Tot i que, de moment, no sabem si això afectarà a una disminuació de la subvenció. 

• La Direcció General de Joventut demana la justificació de la subvenció més un 10 %. 

• S’expressa també que els municipis han de fer arribar al Consell Comarcal un certificat de 

pròrroga del Pla Local de Joventut, per aquest 2021. Hi ha alguns municipis que ja ho han fet. 

• S’informa que en breu es realitzaran els nous convenis de joventut entre els municipis i el CCAC. 

4. Calendari per a treballar el Pla Local de Joventut 2022-2025 amb cada municipi: 

S’informa que en les pròximes setmanes es realitzaran les reunions individuals amb les regidories per 

establir les prioritats i direcció del nou Pla Local de Joventut, així com per dissenyar els processos de 

participació amb les persones joves. També per decidir què es voldrà fer de cara a l’estiu amb les persones 

joves. Es demana la disponibilitat a les regidores, per anar organitzant el calendari. 
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Taula comarcal amb els municipis sense Pla Local de Joventut:  

 

Dia: 14.04.2021 

Hora: 19.00h 

Reunió telemàtica 

Assistents: 

- Consellera d’Esports, Joventut i Lleure del CCAC i Alcaldessa de Rourell 

- Regidor de Joventut de La Masó 

- Regidor de Joventut de l’EMD Picamoixons 

- Alcalde de Rodonyà 

- Regidora de Joventut d’Alió 

- Regidor de Joventut de Querol 

- Tècnica Comarcal de Joventut CCAC 

- Tècnica compartida / dinamitzadora juvenil del CCAC 

1. Es presenten els resultats de la diagnosi comarcal sobre la situació de les persones joves i de les 

polítiques de joventut a la comarca a través d’una infografia. 

2. Mitjançant l’eina wooclap es fan propostes d’accions pel Pla Comarcal de Joventut 2021-24, que 

s’estudiaran per incorporar-les a aquest Pla: 

a) Sobre millorar la participació juvenil: 

• Buscar espais on es puguin trobar 

• Coneixement de l'existència d'un òrgan en competències de Joventut 

• Que vingui al poble un/a tècnic/a en joventut i es reuneixi amb ells 

• Realitzar més activitats esportives i creació d'un local de joves 

• Ofertes atractives i que els interessi a ells 

• Poder per decidir activitats 

b) Sobre la millora l’oferta d’oci, cultura i esport: 

• Activitats compartides entre municipis, així com tornejos esportius i actes per a gent jove 

• Horts per a joves. Desenvolupar un projecte per poder fer una activitat continuada 

• Torneig mini basquet, excursions per fer senderisme 

• Propostes culturals al jovent (art al carrer, certàmens literaris...) 

• Tornejos d'esports entre municipis 

• Activitats que puguin triar ells d'entre un ventall : oci, cultura, informació, formació... 

• No ens han demanat unes activitats en concret 
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c) Sobre treball, educació i formació: 

• Fer assessoraments 

• Publicar ofertes de feina accessible pels joves. Publicar formacions pel jovent. 

• Creació o facilitat d'accés a llocs de treball per a gent que acaba d'estudiar 

• Entenem que hem d'oferir acompanyament i formació, tallers, encarats al mon laboral 

• Un taulell i un ordinador a l'espai dels joves on poder-hi penjar ofertes de cursos i de feina 

• Fer assessorament sobre les sortides al món laboral que hi han a la comarca 

• Que els joves puguin accedir al mercat laboral agrícola dels mateixos municipis 

• També en el camp de creació d'empreses 

• que les empreses del poble ens deixessin fer tallers formatius de la seva competència 

• Formació en aprenentatge d'oficis 

d) Sobre salut i igualtat 

• Gestió emocional per la fatiga pandèmica 

• Oferir i insistir en formació i informació en aquests aspectes 

• Activitats de formació i coneixement dels diferents camps; igualtat, sexualitat, drogues, salut 

ment. 

• Tenir una persona com a agent de salut 

• Xerrada o jornada informativa 

• Xerrades per personal acreditat per tots els temes que preocupin als nostres joves 

• Tallers diferents que tractin aquests temes, no xerrades 

e) Sobre habitatge 

• Informació de les ajudes existents per accedir a l'habitatge 

• Promoure una borsa d'habitatges accessibles per a joves, així com informar sobre les ajudes 

existents 

• Mesures per evitar el despoblament juvenil dels nostres pobles 

• ajuda acompanya i aconsella 

• Informació al taulell de l'espai jove 

 

4. Cada regidor/a o representant del municipi comenta l’estat de la qüestió de joventut al seu poble: 

• Picamoixons: hi ha un grup de joves (12-16 anys) que tenen iniciativa per organitzar coses al municipi. 

Han demanat a la regidoria de disposar d’un local de joves amb caràcter lúdic i educatiu. Una de les opcions 

que es planteja la regidoria és l’obertura d’aquest local, fent-lo coincidir amb l’horari del bar, de manera 

que s'establiria un major control horari i de les claus. Aquest grup de joves manifesta que no els hi agradaria 

compartir el local amb els joves més grans, per tal d’evitar conductes de consums de tòxics. Tot i així, la 

regidoria considera que aquest equipament ha d’estar disponible per tot el jovent del poble. Caldrà estudiar 

com conduir el tema de la normativa, l’ús dels menors d’edat, i la responsabilitat de cada usuari (normativa, 
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full de responsabilitat, full autorització(pares i mares)... De moment el local resta tancat degut a les 

restriccions de la pandèmia. La regidoria manifesta l’interès en desenvolupar un projecte d’hort amb els 

joves, que caldrà compartir a la regidoria de Valls per mirar de buscar recursos 

(pressupost,formadors/tallersista...) per tirar-lo endavant. També exposa la necessitat d’una figura 

professional que dinamitzi les persones joves de manera continuada. Aquest municipi té necessitat 

d’establir una reunió individual amb el CCAC per tal de concretar els projectes. Al Consell Comarcal 

demana acompanyament a les persones joves per a l’autoorganització (associació, participació...), per tal 

que el jovent pugui tirar endavant i liderar iniciatives juvenils. El regidor ens proporciona el nom d’un raper 

que fa projectes musicals amb joves Fetitxe 13. 

 

• Alió: té l’experiència de posar a disposició d’un local de joves i explica les dificultats (inscripcions, 

normativa, usos...). Proposa passar una enquesta al jovent per tal que decideixin quines activitats volen fer 

aquest estiu. 

• Querol: explica que durant l’any hi ha moltes poques persones joves. Que és a l’estiu quan es pot fer 

alguna activitat, perquè hi ha més gent. Es pot actuar entre els joves més petits 12,13, 14 anys. 

• La Masó: la piscina és el focus d’atracció juvenil a l’estiu, així com també el camp de futbol. Es podria 

programar alguna cosa al voltant d’aquests equipaments. 

• Rodonyà: exposa l’ús de les pistes, piscina i local de joves. El jovent participa a la comissió de festes i 

porta per exemple el tema de la barra del bar a lla FM. 

• Proporciona el nom d’un possible tallerista d’horticultura: Oriol Santos (tècnic ADS) 

• El Rourell: comenta que les persones joves tenen tendència a anar al Morell on troben l’oferta, ja que 

també hi van a l’escola. Doncs al Rourell no hi ha escola. Fa anys que s’ha perdut la inèrcia del jovent al 

poble. Explica que el que pot funcionar és el torneig de futbol. 

 

5. El CCAC explica la voluntat de desenvolupar un projecte comarcal destinat a potenciar l’oferta 

d’ocijuvenil a la comarca. El projecte consisteix en establir una programació estable d’activitats joves en 

dos períodes de l’any: 

- Estiu jove 

- Hivern jove 

El CCAC cobriria una activitat per municipi a cada temporada. Si l’ajuntament volgués programar alguna 

cosa més caldria que es cobrís des del propi ajuntament, qui ha de vetllar per la disposició d’oferta juvenil 

al propi municipi. Per a programar les activitats del proper estiu es realitzarà una enquesta a la població 

jove, que el regidor haurà de fer arribar al jovent, per tal que decideixin quines activitats volen fer. Un cop 

estigui el sondeig fet, La regidoria, triarà quines activitats desenvoluparà, i en programarà la data. I el 

CCAC, buscarà els talleristes, vetllarà per la coordinació amb els municipis i farà l’elaboració dels cartells 

i la comunicació. Alguns municipis veuen insuficient aquest recurs, des del CCAC s’explica que no es 

disposa de més recursos econòmics per programar durant l’any als municipis, que ha de ser el propi 

ajuntament qui es faci càrrec econòmicament de més activitats al seu municipi. Aquest recurs està pensat 

perquè existeixi una mínima oferta al llarg de l’any a la comarca, per impulsar-ho, i promoure que els 

ajuntaments puguin ampliar aquesta oferta si en tenen la voluntat o ho volen incorporar al projecte de 

govern. 
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ANNEX X: BUIDATGE DE LES TROBADES DE JOVES ALS 

MUNICIPIS 2021 

 

a) Alcover: 

Propostes  de 6è A 

● Educació i Formació 

o Repàs gratuït 

o Proporcionar més extraescolars  (+ VOTADA) 

o Potenciar la xarxa wifi a l’escola.  

 

● Oci/ Cultura i Esport 

o Concerts per a joves 

o Descomptes culturals 

o Millorar els llocs on s’imparteixen els extraescolars  (+ VOTADA) 

● Participació 

o Crear un site on es puguin debatre les diferents activitats i fer propostes de noves 

activitats 

o TaULER d’anuncis on hi hagi les activitats del poble 

o Aplicació per la votació dels actes que es faran al poble  (+ VOTADA) 

 

● Igualtat 

o Grafits per el poble  

o Xerrades sobre igualtat 

o Festa major (dia de la igualtat)  (+ VOTADA) 

 

● Salut 

o Especialista per parlar de temes de salut 

o Xerrada 1er Auxilis  (+ VOTADA) 

o Telèfon per trucar de manera anònima per si hi ha alguna consulta sobre salut 

 

• ACTIVITATS ESTIU   

○ A les celebracions que facin gimcanes per a joves 

○ Posar patins elèctrics  

○ festa de la escuma 

○ Anar a port Aventura o aquopolis  

 

Propostes de 6è B  

● Educació i Formació 

o Sala d’estudi on hi hagi llibres, apunts per consultar  (+ VOTADA) 

o Xerrada economia 

o Xerrada sobre salut 
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● Oci/ Cultura i Esport 

o Gimcana amb premis 

o tirolines per tot el poble 

o Fer de guies i a canvi que et regalin entrades per anar al PortAventura, 

partit de futbol,etc  (+ VOTADA) 

● Participació 

o Grup de WhatsApp o Skype per debatir 

o Crear un consell Jove 

o Al local Jove realitzar activitats pels joves  (+ VOTADA) 

 

● Igualtat 

o Mural banderes Igualtat 

o Xerrada igualtat per tot els publics 

o Dia de la igualtat  (+ VOTADA) 

 

● Salut 

o Xerrada especialista COVID-19 

o Fer una marató per recaudar diners per pagar pcr als del poble  (+ 

VOTADA) 

o Nº per trucar de manera  anònima per fer consultes 

● Activitats estiu  

o Paintball  

o Torneig de futbol 

o discoteca 

o Votacions artistes per concerts 

o Cinema a la fresca 

o Holly 

o Guerra d’aigua  

 

Propostes de 1er ESO 

● Educació i Formació 

o Ampliar la biblioteca per afegir més ordinadors per poder fer treballs i deures.  

o Formacions de primers auxilis 

o Posar zona wifi al poble per estudiar  

 

● Oci/ Cultura i Esport 

o Gimcana familiar 

o Excursions dirigides per el poble i els voltants (+ VOTADA) 

o Fer teatres sobre la història d’Alcover.  

● Participació 

o Crea aplicació per comunicar-se amb el poble (+ VOTADA)  

o Díptic virtual amb les activitats que fan al poble  

o Grup de l’ajuntament que comuniqui les propostes d’activitats que es fan al 

poble. 
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● Igualtat 

o Bústia per els que son LGTBI+, que puguin expressar els seus problemes i 

demanar ajuda (+ VOTADA) 

o Grup de suport per a noies adolescents ( treballar l’apoderament) 

 

● Salut 

o Xerrada per conscienciar a les persones sobre sexualitat (+ VOTADA) 

o Xerrada sobre conscienciar sobre les begudes alcohòliques. 

o Fer activitats sobre drogues. 

 

● ACTIVITATS D’ESTIU 2021 

o Festa espuma 

o Gimcana amb amics i amigues 

o Taller o activitats on es guanyin premis 

o Inflables a la piscina com per exemple la bombolla transparent que et poses 

dintre.  

Propostes de 2n ESO 

● Educació i Formació 

o Formar noies per formar un equip de futbol femení 

o Posar zona wifi al poble per estudiar (+ VOTADA) 

o Preparar als joves per fer de guies al poble 

 

● Oci/ Cultura i Esport 

o Lloc nocturn 

o Calçotada solidària a la plaça del poble 

● Participació 

o Posar un mural a l'ajuntament amb informació per a joves. 

o Crear un grup de Instagram  

o Crea una llista de difusió VIRTUAL amb les activitat que es fan al poble. (+ 

VOTADA) 

● Igualtat 

o Grafits d’igualtat per donar més visibilitat 

o Al club de futbol Alcover, utilitzar pilotes i banderes per fomentar la igualtat i el 

respecte. 

o Posar cartells al poble amb eslògans contra el racisme. (+ VOTADA) 

● Salut 

o Xerrada sobre les conseqüències de les drogues (+ VOTADA) 

o Taller sobre Primer auxilis 

o Xerrada sobre la vida quotidiana d’un metge 

 

● ACTIVITATS D’ESTIU 2021 

o Activitats dirigides a l’aire lliure 

o Curset de natació gratuït 
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o Festa a la nit a la piscina 

o Posar inflables a la piscina municipal 

o Realitzar més concerts a l’aire lliure 

o Guerra d’aigua a la piscina. 

 

Propostes 3rt ESO 

● Educació i Formació 

○ Repàs escolar de forma gratuita (+ VOTADA) 

○ Casals 

○ Cursos d'informàtica 

 

● Oci/ Cultura i Esport 

○ Concert solidari 

○ Partit de futbol nois i noies barrejats i el guanyador premi (+ VOTADA) 

○ Musical per joves amb descomptes 

● Participació 

○ Grups de discussió de WhatsApp  per proposar les activitats que volem (+ 

VOTADA) 

○ Fòrum per proposa millores mesures d’higiene pel COVID-19 

● Igualtat 

○ Pintar els banc amb les diferents banderes d’igualtat 

○ Setmana d’igualtat amb diferents xerrades i activitats (+ VOTADA) 

○ Xerrades d’igualtat 

● Salut 

○ Xerrada 1er Auxilis (+ VOTADA) 

○ Nº per trucar de manera  anònima per fer consultes 

○ Mes xerrades sobre sexe 

 

● ACTIVITATS D’ESTIU 2021 

○ Festa holly 

○ Tobogans per la piscina 

○ Gincama  

○ Festa de l’escuma  

○ Holly 

○ Festa jove 

○ Piscina gratuita 

○ Anar al parc aquàtic 

 

Propostes 4rt ESO 

● Educació i Formació 

o Reforç fora l’horari escolar 

o Millorar la connexió a la xarxa (+ VOTADA) 

o Activitats extra curriculars 
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● Oci/ Cultura i Esport 

o Piscina municipal exterior (+ VOTADA) 

o Mcdonal’s i KFC  

o Gimnàs mes gran  

o Skatepark amb mes equipaments  

 

● Participació 

o  Fer un grup de WhatsApp per informar de les activitats del poble o 

qualsevol cosa (+ VOTADA) 

o Anar penjat histories i publicacions per Instagram de les activitats de festes i 

altres activitats municipals. 

o Twitter penjar coses importants del poble. 

● Igualtat 

o Jornades de racisme, per saber com afecta a la societat i conscienciar. (+ 

VOTADA) 

o Xerrada sobre la igualtat de gènere  

o Creacions d’equips femenins en l’esport 

● Salut 

o Ficar un psicòleg al CAP. 

o Facilitats amb l’àmbit sexualitat als menors (+ VOTADA) 

o Xerrades sobre alcohol  

 

● Treball 

o Tauler virtual d’anuncis amb ofertes de treball 

o Formacions de CV 

o Formacions de monitors de menjador, de lleure, etc. (+ VOTADA) 

o  

● ACTIVITATS D’ESTIU 2021 

o Piscina al aire lliure 

o Carnaval estiu  

o Concerts d’estiu  

o Festa espuma 

o Festa a la piscina municipal  

o Festa durant una setmana amb cada dia una temàtica diferent 

 

Propostes  de 1er BAT 

● Educació i Formació 

o Formació de socorrista 

o Formació de monitor de lleure 

o Potenciar el wifi al poble (+ VOTADA) 

● Oci/ Cultura i Esport 

o Projecte pel·lícules per a joves al Convents les Arts 

o Mes concerts i festes locals (+ VOTADA) 

o Mes rutes de senderisme 
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● Participació 

o Organitzar reunions públiques per solventar dubtes dels joves i explicar 

dinàmiques que es faran al poble 

o Aplicació per resoldre diversos dubtes dels joves 

o Aplicació explicant les activitats dels joves 

(Arribem a la conclusió que lo ideal seria fer una aplicació per als joves on es 

poguessin resoldre dubtes anonimament i a banda també que s'informa de les 

activitats que ens facin al poble o als del voltant. ) (+ VOTADA) 

● Igualtat 

o Grafiti contra el racisme 

o Grafitis que representi el respecte cap a  la comunitat LGTBI+ 

o Jocs inclusius de LGTBI+ 

o Crear club de futbol mixt per als grans  (+ VOTADA) 

● Salut 

o Fer venir un metge i que parles de les diverses malalties i com afrontar-les. 

o Xerrada sobre com actuar en situacions complicades (+ VOTADA) 

o Cursos de primers auxilis 

● Treball 

o Cursos de preparació laboral ( per exemple com fer una entrevista, com anat 

vestit, etc)  

o Formació professional Alcover (+ VOTADA) 

o Formació CV 

● ACTIVITATS D’ESTIU 2021 

o Obrir el PUB nocturn ( Incloent mesures COVID-19) (+ VOTADA) 

o Piscina descoberta 

 

PROPOSTES 2n BAT 

 

● Educació i Formació 

o Millorar la xarxa wifi del poble  (+ VOTADA) 

o Xerrades de salut 

o Curs d'informàtica 

● Oci/ Cultura i Esport 

o Cinema al aire lliure  

o Habilitar-nos més espais esportius  

o Habilitar mes espais de festes i votacions dels grups musicals  (+ VOTADA) 

● Participació 

o Enriquir d'entitats del poble i tenir més participació  

o Foro participants alcoverencs 

o Més participació a través de les xarxes socials  (+ VOTADA) 

● Igualtat 

o Associació per persones amb desigualtats  (+ VOTADA) 

o Pintar murals públics sobre igualtat 

o Normalitzar l’igualtat desde petits fents xerrades. 
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● Salut 

o Maquines preservatius 

o Nº per trucar de manera anònima per temes de sexualitat 

o Xerrada 1er Auxilis  (+ VOTADA) 

● Treball 

o Millorar l’orientació educativa de forma individual  

o Cursos d’aprenentatge econòmic i legislació ( Com fer la declaració de la 

renta)  (+ VOTADA) 

o Introduir mòduls al poble per que no s’hagin de desplaçar 

 

● ACTIVITATS ESTIU  

○ Festa musical 

○ Rave 

○ Formacions de lleure 

 

b) Bràfim: 

15.05.2021 

Assistents: 

- Regidora de Joventut 

- Regidora de Bràfim  

- 7 persones joves 

- Dinamitzadora juvenil CCAC 

-Tècnica compartida CCAC 

 

1. Explicació de la situació de les polítiques de joventut al municipi 

- Elaboració del nou PLJ 2022-2025 

- Intenció d’elaborar una programació més estable 

- Intenció de reobrir el local de joves com a punt de trobada juvenil: explicació de les normatives 

i de la necessitat de cuidar i ser respectuosos amb el local 

- Intenció d’acompanyar a les persones joves en la seva participació i implicació al municipi 

(reunió amb el CCAC i regidor un o dos cops a l’any). 
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2. Recull de propostes juvenils per àmbits 

• Activitats estiu 2021 

- FM: activitats esportives 

- Torneig de futbol 

- DJ Flower / Dj Purcel /Dj Lejo 

- Holi party 

- Festa de l’escuma 

- Karaoke 

- Just dance 

- Taller Tik Tok (impartit per la 

Míriam i l’Alba) 

- Sortides fora de Bràfim: Port 

Aventura, aquapark, platja... 

- Festa nocturna a la piscina 

- Acampada 

- Escape room 

- Break dance 

- Zumba 

- Gimcana nocturna 

- Tobogan gegant 

- Taller slime 

- Taller màgia 

- Partits tennis 

- Festes temàtiques a la piscina: 

disfressats per temes 

- Dinars o sopars populars de joves 

- Taller skate 

- Activitat esportiva a la piscina 

- Taller de DJ 

- Baixada d’andròmines 

- Gimcana 

- Whaterpolo (activitat piscina) 

 

 

• Equipament juvenil 

- Local de joves: normes, repartiment de tasques, horaris per grups, 2 claus. 

- Local de joves: TV amb internet, internet, altaveus, aïllament, sofàs, labavo, taula, 

cartes, jocs de taula, futbolín, billar, bolos 

- Biblioteca 

- Millora del camp de futbol 

- Més espais per fer esport 

- Skate park 

- Parc de barres 

- Llum a l’Ermita i al camí 
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• Oci, cultura i esport 

- Bingo 

- Pilota gegant a l’aigua (estiu) 

- Bany nocturn (estiu) 

- Excursió de nit (estiu) 

- Taller Tik Tok 

- Flaix FM 

- Sortida Port Aventura 

- Sortida Aquòpolis (estiu) 

- Esquiada (hivern) 

- Rutes amb bici amb monitor 

- Cap de setmana esportiu (jornada 

esportiva) 

- Festa Eivissenca (estiu) 

- Gimcana nocturna (estiu) 

- Castells 

- Cursos d’skate 

- Voley 

- Grafitti al camp de futbol 

- Correfoc 

- Escape room 

- Llit elàstic 

- Disfresses 

- Equip de futbol 

- Festa de la cervesa 

- Xaranga 

- Zumba 

- Paintball 

- Rugby 

 

• Participació juvenil 

- Paradeta per recol·lectar diners (llimonada, cireres…) 

- Fer i vendre la samarreta de la festa major per recol·lectar diners 

- Colla de diables a Bràfim 

- Reunió amb l’ajuntament i el CCAC 2 ó 3 cops a l’any 

- Ball a la cavalcada de Reis 

- Consell / Associació de joves 

- Instagram / Tik Tok de l’associació de joves 

 

• Ocupació i formació: 

- Cursos de formació segons els interessos 

- Orientació laboral (xerrada, curs) 

- Taulell d’ofertes de treball del poble: passejar gossos, verema, cangur,.. 

- Repàs 
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Acords: 

- Els i les joves es comprometen a respectar el local i fer-ne bon ús, i l’ajuntament a posar-lo a 

disposició. 

- Els i les joves es reuniran amb la regidora i el CCAC durant l’any per engegar propostes i 

organitzar-se. 

 

 

c) Cabra del Camp: 

Data: 17.04.21 

Assistents: 

- 7 representants de l’Associació Juvenil Joves de Cabra 

- Regidora de Joventut Cabra del Camp 

- Tècnica Compartida CCAC 

 

1. Presentació de la regidora. 

2. Explicació de la situació de les polítiques de joventut al municipi: 

- Elaboració del nou Pla Local de Joventut 2022-2025 

- Augment del pressupost anual per les polítiques de joventut 

- Necessitat d’interlocució i coordinació joves-ajuntament (periòdica) , per tal de tenir en compte 

les iniciatives juvenils a l’hora d’elaborar el pressupost anual. 

- Voluntat de cooperar, col·laborar mútuament 

-Voluntat de desenvolupar un projecte d’ocupabilitat juvenil a través del CCAC (assessoraments 

online, xerrades o altres accions de treball...) 

 

3. Demandes de les persones joves: 

- Necessitat de reobertura de la bibiloteca, organització i dinamització d’aquesta (pràctiques 

professionals, voluntariat, contractació), com a possible espai cultural pel jovent. Idea de 

promoure un projecte cultural.  

Pregunten si hi ha algun ajut disponible de caire cultural. L’ajuntament respon que deriva la 

consulta a la regidoria de cultura, i el CCAC respon que mira de cercar alguna línia d’ajut (cultura, 

diputació...). 

-Necessitat de local de joves com a lloc de reunió 
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-Es comenta el tema del búlder (rocòdrom). Ells volien desenvolupar el projecte de manera 

autònoma a través de la subvenció del FEMP, que no se’ls va concedir perquè no encaixava amb 

les bases del FEMP. 

Ara es planteja el projecte des d’una vessant municipal. El jovent comenta que no té un cost gaire 

elevat la seva construcció, que calculen 300/400€ i que es poden utilitzar materials reutilitzables. 

Tenen la idea de poder fer extensible aquest equipament a nivell de la població (AMPA, escola, 

accés lliure...). La regidoria respon que caldria revisar tot el tema legal (assegurances...), i fer un 

pressupost real. Explica que deriva aquest tema a la regidoria d’esports, perquè té més 

competències. 

- Necessitat de col·laboració econòmica de l’ajuntament a la Setmana Jove de Cabra (600€). 

L’Associació està sol·licitant un ajut al Dpt. de Treball Afers Socials i Famílies per poder 

desenvolupar la Setmana Jove, però la subvenció no es concedeix al 100% del pressupostat, per 

això necessiten col·laboració de l’ajuntament. 

La regidoria respon que té intenció de col·laborar, i que mirarà de cercar pressupost per poder 

col·laborar. Finalment l’ajuntament concedirà 600€ a l’associació per aquesta acció, que el jovent 

desenvolupa autònomament. 

La regidoria ja coneix aquesta realitat, i traslladarà la demanda a la Regidoria d’Esports. 

-Necessitat de més transport públic: hi ha molt males combinacions. 

La regidoria i el CCAC coneixen la realitat, però no tenen capacitat d’actuació en aquest àmbit. 

-Necessitat d’accedir a descomptes per a les programacions culturals i esportives de Valls. El 

jovent manifesta que a Valls hi ha més oferta cultural i esportiva, i que seria interessant que les 

persones joves de la comarca no residents a Valls poguessin gaudir de descomptes. 

El CCAC respon que coneix aquesta realitat, i que considera que és una acció de caire més 

comarcal. Que mirarà de poder parlar amb l’ajuntament de Valls i estudiar la manera de poder 

implementar un programa comarcal d’aquestes característiques. 

 

4. Recull de propostes joves per àmbits: 

• Equipaments juvenils 

-Un local de joves, on poder reunir-nos. 

-Instal·lacions esportives com cal. 

-Material auditiu nou. 

-Obertura de la biblioteca, com espai cultural pels joves 

-Un lloc on poder fer les celebracions com l'Envelat. 

-Skatepark 

-Rocòdrom 

-Pista de pàdel 
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-Rehabilitació de l'actual local de joves

• Oferta d'oci, cultura i esports 

-Cicles de xerrades per a joves 

-Tenir cura dels camins i organitzar excursions per apreciar el terreny de Cabra 

-Crear un equip sènior de futsal 

-Tallers (de gènere, artístics, etc) 

-Concerts amb grups locals 

-Cursa de muntanya 

-Realitzar un sopar de joves anualment 

-Vermuts electrònics 

• Ocupació 

-Xerrades sobre ocupació laboral (com fan a Valls) 

-Oferir ofertes de feina com ara: 

-Creació d'una pàgina web de l'ajuntament millorada 

-Oferir cursets com ara el curs de manipulador d'aliments o el curs de monitor 

-Oferir ofertes de feina, dedicació pel poble: restauració, biblioteca... 

-Facilitar a empreses noves del poble l'adquisició de les naus del polígon. 

-Cursos de formació 

• Diversos: 

-Més transport públic 

-Descomptes per a realitzar activitats fora del poble, Jungle Trek, acuapolis, paintball, zoo, etc 

-Descomptes oferta de Valls 

• Participació 

- Reunions periòdiques joves-ajuntament 

 

 

 

 

5. Acords: 

-La regidoria col·laborarà econòmicament amb la Setmana Jove de Cabra, i el jovent desenvoluparà el projecte 

amb autonomia. 

-S’establiran trobades periòdiques amb l’ajuntament per traspassar les iniciatives juvenils i poder-les tenir en 

compte en el pressupost anual. L’ideal seria reunir-se al desembre. 

-S’estudiaran les propostes fetes per les persones joves per mirar d’incorporar-les al PLJ.   
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d) Figuerola del Camp: 

 

Data: 08.05.2021 

Assistents: 

- Regidor de Joventut 

- 14 persones joves 

- Dinamitzadora juvenil CCAC 

- Tècnica compartida CCAC 

 

1. Explicació de la situació de les polítiques de joventut al municipi 

- Elaboració del nou PLJ 2022-2025 

- Intenció d’elaborar una programació estable (estiu i hivern) 

- Intenció de reobrir el local de joves com a punt de trobada juvenil: explicació de les normatives i de la necessitat 

de cuidar i ser respectuosos amb el local 

- Intenció d’acompanyar a les persones joves en la seva participació i implicació al municipi (reunió amb el 

CCAC i regidor un o dos cops a l’any). 

- Intenció de fer un concurs del logotip del local 

 

2. Recull de propostes juvenils per àmbits 

• Activitats estiu 2021 

- Cursa de descens (bici) 

- Kaiac 

- Festes temàtiques piscina (hawaiana, anys 80…) 

- Cursa d’orientació 

- Bany nocturn 

- Torneig de videojocs 

- Paintball 

- Acampada 

- Taller de boxe 

- Escape room 

-Air soft 

- Cursa de sacs 

- Taller grafits 
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• Equipament juvenil 

- Wifi fibra 

- Taula gran i taula petita 

- Endolls 

- Tele smart TV 

- Play Station 4 

- Futbolín 

- Bitllar 

- Sofà 

- Nevera 

- Microones 

- Aqua service 

- Un altre local (noies) 

- Altaveus 

- Calefacció 

- Leds i llums reguladores de colors 

- 1 clau per grup (per evitar mal rotllos) 

- Lavabo en condicions 

- Jocs de taula (uno, monopoli, parxís, 

oca…) 

-Projector 

- Cendrers 

- Escombra, fregona, ambientador, brossa 

 

• Oci, cultura i esport 

- Guerra d’aigua pel poble 

- Gimcana marrana (farina, aigua, 

ous…) 

- Gimcana nocturna per la muntanya 

amb llanternes 

- Classes de zumba 

- Festes temàtiques a la piscina 

(hawaiana, anys 80) 

- Excursions 

- DJ’s 

- Doctor Prats 

- Itaca band 

- Bany nocturn 

- Concurs de decorar carrers 

- Torneig de futbol o similar 

- Colònies 

- Port Aventura 

- Aquòpolis 

- Parc de barres 

- Lona amb descens per relliscar amb 

aigua 

- Concerts (NO Loren) 

- Acampada

 

• Participació juvenil 

- Actualitzar instagram Joves de Figuerola 

- Reunions compartides 

- Instagram Storys 

- Via Whatsapp 
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- Deixar-nos de mogudes i males cares i punto. Bon rotllo 

• Altres: 

- Casal de nens petits: estius o caps de setmana 

- Assessorament sobre buscar feina 

- Combinació de busos 

- curs de monitor/es de lleure 

- Com aprendre on-line 

- Xerrada sobre com emprendre el teu negoci 

- Entrevistes, carta de presentació, currículum 

Acords: 

- Els i les joves es comprometen a respectar el local i fer-ne bon ús, i l’ajuntament a equipar-lo 

per la seva reobertura. Si no es respecta la normativa s’haurà de tornar a tancar. 

- 5 noies demanen un assessorament sobre treballar a l’estiu. El CCAC ho deriva al Referent 

d’Ocupació Juvenil per fer una sessió grupal. 

- Els i les joves es reuniran amb el regidor i el CCAC 1 o 2 cops l’any per engegar propostes i 

organitzar-se. 

 

 

e) El Pla de Santa Maria: 

Data: 29.05.2021 

Assistents: 

- Regidor Joventut 

- Dinamitzadora juvenil CCAC  

- Tècnica compartida CCAC 

- 13 persones joves 

 

1. Explicació de la situació de les polítiques de joventut al municipi 

- Elaboració Pla Local de Joventut 2022-2025 

- Recull de propostes joves pel PLJ 
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2. Recull de propostes juvenils per àmbits 

• Oci , cultura i espor t 

- Curs de rugbi 

- Curs de Dj’s 

- DJ: Morat i Benny JR. 

- Events amb els músics del poble: DJK 

(Jove dj al Pla de Santa Maria) 

- Setmana musical amb diferents tallers de 

música (Instruments, dj’s) 

- Taller de música (Classes de piano) 

- Taller de futbol 

- Taller de Boxa 

- Volley 

- Torneig de bàsquet 

- Excursions i activitats a la muntanya 

- Tallers de dansa 

- Setmana d’esports 

- Taller d’Scooter 

- Aqua gym 

- Escalada 

- Scape room 

- Festa Holly 

- Festa de l’espuma 

- Piscina nocturna 

- Zones tapades a la piscina 

- Activitats per recaptar diners per sortides 

(Que les diferents festes programades o 

activitats no es facin al mateix moment) 

• Salu t i igualta t 

- Xerrada/ activitat sobre nutrició 

- Tallers de sexualitat 

- Preservatius / compreses / pastilles més 

econòmics 

- Salut més eficient 

- Noticies sobre salut i igualtat del poble 

- Mural pintat amb la igualtat de gènere i 

un pas de zebra amb la bandera LGTBI. 

- Tours pels immigrants 

- Taller de sexualitat 

- Taller de respecte sexual 

Buidatge trobada de joves del 

Pla de Santa Maria 

29.05.2021 

• Equipamen t juveni l 

- Fer un Bowl 

- Ficar bancs que no els hi toqui al sol a la 

pista de futbol 

- Un wall 

- Sala gammer 

- Piscina buina per skate 

- Local jove per joventut a partir de 12 anys 

- Parc de barres 

- Bar lliure (Redbulls, monsters etc.) 

- Local de joves: Un projector, nevera, 

futbolín, repartir horaris, local a partir de 

14/14. 

- Ombra a tot el Pla 

- Separar pistes (Bàsquet i futbol) 

- Més pistes 

- Millora dels parcs 

- Pista coberta 

• Participació juveni l 

- Que la joventut pugui quedar cada X 

temps per proposar idees 

- Que puguis ser de l’associació jove a 

partir dels 12 / 14 

- Donar la nostra opinió quan es decideixi 

alguna cosa 

- Fer un grup de watshapp 
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- Quedades i després fer activitats lúdiques 

- Participar a les activitats de reis 

- Renovar monitors 

- Catesplai deixi per a més edat 

- Sortides cada setmana 

- Batucada oberta al jovent 

 

3. Detecció de necessitats: 

- Voluntat de voler incorporar-se a les entitats juvenils (Associació i Catesplai). 

Hi volen entrar amb 14 anys (relleu). Fer primer contacte, informar-se. 

- Voluntat de participar de les festivitats i actes que organitzen o gestionen les entitats. 

- Volen fer ús del Local de Joves, ja que diuen que només l’usen els de l’Associació. 

 

f) El Pont d’Armentera 

Data: 22.06.2021 

Assistents: 

- Regidora de joventut 

- Alcaldessa 

- Tècnica compartida CCAC) 

- Dinamitzadora juvenil CCAC  

- 9 persones joves 

 
1. Explicació de la situació de les polítiques de joventut al municipi 

 

- Recull de propostes joves pel PLJ  / 2021 – 2025 

 

 Tenen necessitat de sortir del poble perquè no troben oci al seu. Expressen que a l’hivern tenen molt de 

fred i voldrien un local jove. 

• Moltes vegades es queden a casa perquè no troben un lloc per ajuntar-se 

• Locals disponibles: La casa de cultura 

 

 A l’estiu els hi agradaria fer acampada al costat de la piscina, el problema es que la cadena no està oberta. 

 
 Workfit (Necessitat de tindre un lloc on poder fer esport) 

 

 Falta ambient, no es fan gaires activitats. 

 
 No hi ha bona combinació de transport. (No tothom pot tindre cotxe). Necessitat de tenir més connexió 

entre els habitants del poble per tal de poder fomentar el transport compartit.  

   

2. Divisió de grups 
 

- Bunker: grans de 18 a 23 anys. 

- Clika: De 15 a 19 anys 

- Petits: Menys de 15 anys. 

 

 

3. Recull de propostes juvenils per àmbits 
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• Oci, cultura i esport 

 

- Activitats lúdic-esportives 

- Neteja de deixalles. (Activitat que es realitzarà a l’estiu 2021)  

- Concert benèfic (Hugo Alemany, Diego Burgos) (Activitat que es realitzarà a l’estiu 2021) 

- Jornades esportives, com per exemple partits de futbol. 

- Mural i grafits. (Activitat que es realitzarà a l’estiu 2021) 

- Paintball. (Activitat que es realitzarà a l’estiu 2021) 

- Activitats d’oci, concert DJ gallego, Flamenco. 

- Cinema 

- Batalla de gallos 

- Passatge del terror 

- Port Aventura 

- Taller de ball (Salsa, zumba i bachata) 

- Oci nocturn a la piscina 

- Guerra d’aigua 

- Esquiada 

 

• Salut i igualtat 

 

- Control emocional (Creuen que es molt necessari) 

- Drogues 

- Menjar sa 

- Igualtat de gènere  

- LGTBIQ+ 

- Racisme  

 

 
• Equipament juvenil 

- Local joves (15 a 20 anys) 

- Terrassa (Molt important) 

- Taula de pin pon 

- Sofà 

- Taules i cadires 

- Tele 

- Wiffi 

- Equipament de neteja 

- Altaveus 

- Equipament esportius: Barres (Ja s’està construint un parc de barres), Gimnàs. 

 

• Participació juvenil 
- Participen actualment als reis. 

- Els hi interessaria organitzar una nit jove (Sopar etc.) 

- Setmana jove sobre el mes d’abril, on es facin activitats,  grups de música, xerrades etc. 

- Grup de watshapp (Una persona representant de cada grup (Bunker, Clicka i petits)) 

 

• Treball i formació 
- No saben on buscar feina 

- Caldria informació sobre formació.  

 

 

g) La Riba 
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Data: 09.07.2021 

Assistents: 

- Regidor Joventut 

- 7 persones joves: franges 12-15 anys, 20-23 anys, 29 anys 

- Tècnica compartida CCAC 

 

1. Explicació de la situació de les polítiques de joventut al municipi 

- Elaboració del nou PLJ 2022-2025 

- Recull de propostes per part del jovent pel PLJ 

- Intenció de donar suport a les iniciatives juvenils i a la participació juvenil 

- Intenció de potenciar accions en l’àmbit de l’oci, la cultura i l’esport més fixes (1 cop al mes, 

estiu) 

- Intenció d’oferir un assessorament o accions sobre treball 

- Intenció d’obrir el local de joves com a punt de trobada juvenil 

- Xerrades diverses a nivell puntual (salut, igualtat o altres) 

Les accions del PLJ entorn: 

-Programacions mensuals 

- Programació estiu 

- Programació esportiva (de cara a l’estiu) 

- Nadal, Reis 

(Les polítiques de joventut estan molt centrades al suport de l’entitat juvenil RIPAM, que 

autogestiona i coordina moltes de les accions dirigides a la població jove o enfocades a la 

dinamització sociocultural) 

 

2. Recull de propostes juvenils per àmbits 

• Oci, cultura i esport: 

- Concurs de paelles 

- Correbars 

- Gimcana 

- Rua de Carnaval 

- Concert Zoo + Oques Grasses 

- Concert de «Cantem i això», grup de música ribetà 

- Exposició de fotografia (gent de La Riba) 

- Vermut electrònic 

- Passatge del terror (halloween) 

- Concurs de disfresses (Carnaval) 

- Que un dia a la setmana la piscina estigui oberta 

fins més tard (activitat nocturna a la 

piscina) 

- Concurs de pàdel 
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- Neteja del poble 

- Cinema a la fresca (crispetes, sopar, menjar) 

- Concurs de fotos més obert ( Nadal, estiu, general) 

- Concert de Lildami 

- Exhibició de talents (no només artístics, sinó també 

de divertits). Concurs? 

- Sopars de quintes 

- Correfoc 

- Torneig variat (futbol, pàdel, bàsquet), femení, 

down town 

- Concurs de mascotes 

- Food tracks o «yo pongos» 

- Discoteca 

- Sopars a la fresca 

- Escape room 

- Concerts temàtics pels racons del poble 

- Pessebre vivent 

- espectacle de dansa 

- Concurs de pintura 

- Concurs de decorar els carrers 

- Cursa Km vertical 

- Crono escalada 

- Taller escalada 

- Partit FM futbol o bàsquet 

 

- Taller de cuina o tallers interculturals 

- Concurs de pastissos 

- Baixada d’andròmines 

- Escalada 

- Curses de muntanya 

- Nits d’estiu (música variada) 

- Barranquisme 

- Torneig de futbol 

- BTT 

- Torneig de pàdel 

* El tema esportiu caldria que fos en col·laboració 

amb les entitats esportives 

 

 

• Equipament juvenil 

- Local per a joves 

- Reservar la sala per hores / grups 

- TV 

- Futbol 

- Nevera 

- Futbolin 

- Dïamo 

- Lavabo 

- Sofà 

- Taula 

- Equip de música 

- Wifi 
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• Treball i formació: 

- Idiomes: anglès / grups de xerrar en anglès 

- Curs primers auxilis 

- Orientació laboral * Una mica a demanda de les persones joves 

 

• Participació juvenil: 

- Activitat esportiva de muntanya, en col·laboració amb les entitats 

- Neteja del poble 

- Grup de treball / brigada solidària- comunitària /comissió + activitat lúdica 

- Carnaval (concurs + rua) 

- Torneig de futbol 

Buidatge trobada de joves La Riba 

- Algun concurs 

*L’associació expressa que li agradaria rebre assessorament, acompanyament per impulsar i 

autogestionar l’entitat juvenil. Hi ha bona comunicació amb l’ajuntament. 

• Salut i igualtat: 

- La perspectiva de gènere i inclusiva creuen que s’hauria de treballar més amb la població més 

gran. 

- Tallers sobre: sexualitat, salut, addiccions, diversitat LBGTI... amb testimonis i vivències reals. 

- Tallers alimentació saludable 

- Grups d’entrenament esportius 

- Educació sexual /sexualitat 

- Drogues 

 

3. Diagnosi 

Existeix un teixit participatiu a La Riba, mitjançant l’Associació Juvenil RiPAM, que s’ha renovat. 

Tot i així cal oferir suport i acompanyament a l’associació per tal que es pugui desenvolupar 

correctament i pugui conèixer recursos i eines per a l’autogestió. Actualment s’ocupen de les 

barres de la FM, torneig, correfonts, 1 nit jove per a FM, Reis. I estarien disposats a liderar el 

Carnaval (concurs disfresses + rua), un troneig de futbol, brigades solidàries/comunitàries municipi 

+ activitat lúdica, concursos de fotografia/decoració de façanes.... 

També cal animar a altres persones joves a participar-hi, donar-la conèixer i promoure el relleu 

generacional. 

Pel que fa l’ocupació sí que creuen que necessiten o poden necessitar recursos per a la cerca de 
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feina, formació o millora laboral. Tot i així no veuen viable un servei fixe o xerrades periòdiques 

d’orientació laboral, sinó que més aviat hauria de ser a demanda del jovent. 

Els preocupa molt el tema de l’habitatge, doncs troben que no hi ha oferta per quedar-se a viure al 

municipi en un futur. Tot i que els hi agradaria viure a la Riba, se senten molt identificades i 

vinculades amb el municipi. Els hi agradaria que s’impulsés alguna iniciativa d’habitatge per a 

joves al municipi. 

El fet que hagin estudiat al municipi d’Alcover, ha generat algunes dinàmiques amb aquest. Com 

la cerca d’ocupació, les amistats o l’oci a aquest municipi proper més gran. També manifesten 

mobilitat a Montblanc i Reus, amb qui tenen bona connexió de carreteres. 

Mostren interès pels esports de muntanya i riu, per l’entorn en què es troba el municipi: escalada, 

barranquisme, curses de muntanya.... Els hi agradaria que hi hagués més oferta esportiva en 

aquest sentit. També els hi agradaria un torneig de futbol (als més joves). 

 

h) Vilabella 

Data: 02.07.2021 

Assistents: 

- 3 regidors 

- 9 persones joves: franges 20-23 anys i 16-18 anys 

- Referent d’Ocupació Juvenil 

-Tècnica compartida CCAC 

 

1. Explicació de la situació de les polítiques de joventut al municipi 

- Elaboració del nou PLJ 2022-2025 

- Recull de propostes per part del jovent pel PLJ 

- Intenció de donar suport a les iniciatives juvenils i a la participació juvenil 

- Intenció de potenciar accions en l’àmbit de l’oci, la cultura i l’esport 

- Intenció d’oferir un assessorament sobre treball 

- Intenció de reobrir el local de joves com a punt de trobada juvenil 

Les accions del PLJ entorn les festivitats que tenen lloc durant l’any al poble: 

- Festa de Sant Antoni (gener) 

- Carnaval 

- Festa major 

- Sant Roc (agost) 

- Sarau de tardor 

- Nadal, Reis 
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(Les polítiques de joventut estan molt centrades al suport de l’entitat juvenil La Murtrera, que autogestiona i 

coordina moltes de les accions dirigides a la població jove o enfocades a la dinamització sociocultural) 

 

2. Recull de propostes juvenils per àmbits 

• Treball i formació:

- Carta de presentació 

- Com fer un CV 

- Contracte laboral, condicions, drets 

- Cursos de monitors/es 

- Xerrada com fer una entrevista 

- Cursos de formació esportius 

- Emprenedoria 

- Estada a l’estranger (treballar, estudiar...) 

- Formació per oposicions de secundàri 

- Preparació oposicions professor d’educació 

física 

- Informació per ser bomber 

- Com elaborar un CV 

- Aprendre a fer un CV 

- Cursets de socorrista 

 

 

 

 

• Oci, cultura i esport: 

- Un dia de circuits per skates, bicis, patinets pels 

més joves (durant FM) 

- Nit jove mensual (estiu) 

- 12h de futbol sala 

- Vermuts musicals (estiu) 

-Nit jove (primavera) 

- Campus de futbol (Setmana Santa o Nadal) 

- Torneig de futbol (Sant Roc) 

- Curs /taller de volei o volei aigua 

- Curs /taller de volei o volei aigua 

- Vermut electrònic (estiu) 

- Renovació de la pista de futbol sala 

- Guerra d’aigua o escuma (Festa Major) 

- Taller de cuina 

- Cau/ casal per Setmana Santa i/o Nadal dirigit 

a infants (organitzat pel jovent) 

Buidatge trobada de joves de Vilabella 

- Cau/ casal per Nadal o Setmana Santa 

- Formació / curs de pàdel 

 

• Equipament juvenil 

Les franges d’edat més grans no manifesten la necessitat d’un equipament juvenil, perquè diuen que ja no 

l’utilitzarien. Però les més joves sí que manifesten la necessitat, sobretot de cara a l’hivern. 

-Es proposa que aquest espai es pugui reservar (per grups /per hores...) 

- Espai obert 

- Wifi 
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• Participació juvenil 

El teixit participatiu de la joventut de Vilabella està molt cohesionat. Les persones joves, la gran majoria, 

participa a l’Associació Juvenil La Murtrera. Una associació de caire cultural, que organitza i dinamitza 

moltes activitats al municipi. S’organitzen en assemblees de forma periòdica i existeix una bona comunicació 

amb l’ajuntament, amb qui treballen coordinadament. L’ajuntament els hi ofereix molt de suport, tant a nivell 

d’iniciatives com a nivell econòmic. A més es produeix un relleu generacional fluid, al complir 16 anys moltes 

persones joves s’incorporen a l’entitat. 

Totes les persones joves, i la regidoria consideren que la participació juvenil funciona molt bé al municipi, i 

que no cal reforçar-la. Cal seguir treballant en la mateixa línia. 

La regidoria, en tot cas, es planteja incorporar més entitats en la participació en els afers del municipi, en 

una formula semblant a una comissió de festes. 

 

3. Diagnosi: 

Les persones joves es distribueixen en grups d’edat, i la major part complerts les 16 any participen a La 

Murtrera. Hi ha bona relació entre tots els grups, i participen de manera conjunta a l’entitat. Nexe que uneix 

el jovent i que els vincula al municipi. 

Les persones joves es mostren contentes i satisfetes amb l’oferta que hi ha al poble. I estan d’acord en què 

s’ha de concentrar durant les festivitats de l’any i durant l’estiu, perquè moltes persones no hi són en el dia 

a dia, per tema d’estudis, feina... 

Creuen necessari que hi hagi un servei d’assessorament sobre treball, periòdicament i a demanda de les 

necessitats juvenils. Moltes persones joves encara no treballen, perquè estan estudiant. Però sí que 

manifesten que podria ser-los d’utilitat en un futur, o per aquelles persones joves que no troben feina o 

necessiten millorar en aquest àmbit. 

 

i) Vila-rodona 

Data: 14.05.2021 

Assistents: 

- Tinent d’Alcalde 

- Raül Dinamitzador juvenil Vila-rodona 

- 6 persones joves (5 de 24-29 anys i 1 de menys de 16 anys) 

- Tècnica compartida CCAC 
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1. Explicació de la situació de les polítiques de joventut al municipi 

- Elaboració Pla Local de Joventut 2022-2025 

- Reobertura del local 

- Àmbits que vol abordar la regidoria 

 

2. Recull de propostes juvenils per àmbits 

• Ocupació i formació 

- Cursos de formació 

- Certificats de nivell d’idiomes o cursos d’idiomes 

- Formacions en el cultiu de verdures i hortalisses 

- Tutorització /acompanyament en la formació de joves (orientació educativa?) 

- Promocionar feines locals, borsa de treball 

- Informar de les ajudes a les que es pot optar en matèria d’habitatge, formació, etc. 

- Tallers de català per a les persones nouvingudes 

- Cursos de xarxes socials (com ser community mànager, construir una identitat on-line 

- Cursos d’emprenedoria (fomentar que el jovent obri negocis al poble) 

 

• Oci, cultura i esport 

- Orquestres de música: Banda Neon, 

Orquestra Mitjanit, Albercocks 

- Intentar que les orquestres de la FM vagin 

canviant cada any 

- Torneig de videojocs (PC) 

- Escalada, vies ferrates 

- Torneig de Bubble Football 

- Tastos, tapes temàtiques a la plaça dels 

arbres 

- Excursions esportives 

- Activitats de cap de setmana, alternatives 

a la festa 

- Tallers musicals 

- Sortides amb bicicleta 

- Partit de futbol sala de dones 

- Mantenir tradicions Vila-rodonines 

(Cabanyes, lledoners, Font del plano...) 

- Promocionar espais natruals de Vila-

rodona. Ex: Cova gran 

- Tast de cerveses de l’Alt Camp o rodalies 

- Tast de vins (celler Sanromà, Tanca els 

Ulls...) 

- Excursions a la muntanya per joves 

- Promocionar la història de Vila-rodona 

- Concursos de cuina 
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Estiu: 

- Concerts vermut 

- Torneig de pàdel (jovent) 

- Activitat d’orientació pels camins del poble 

- Poder escollir les orquestres 

 

• Salut i igualtat 

- Presentació de Vila-rodona a nouvinguts que vulgin conèixer el poble 

- Taller de drogues 

- Xerrades sobre igualtat de gènere 

- Activitats per treballar la no violència envers les dones 

- Taller de sexualitat 

- Taller de cuina marroquina 

 

• Educació i educació en el lleure 

- Ampliar horari biblioteca (Festes, els universitaris tenen exàmens just després) 

- Cursos monitor/a de lleure 

- Cursos de monitor/a de menjador 

- Cursos d’entrenador/a de futbol sala 

 

• Equipament juvenil 

- Sala de ball per a joves 

- Tenir accés al local (+25) 

- Promoure activitats joves a les fonts 

fresques o a l’arbreda 

- Tenir accés lliure a la petanca 

- Possibilitat de demanar l’obertura del lokal 

alguns dies concrets a la nit/vespre 

• Participació juvenil 

- Consell de Joves (16-40 anys) com a 

agrupació per parlar amb l’ajuntament. 

Aquest 

Consell podria disposar d’un pressupost X 

anual per intervenir en actes juvenils. 

- Ampliar el rang d’edat del consell de joves 

(16-40) 

- Més informació sobre els actes pera joves. 

Que arribi de forma segura a tots. 

- Tenir més en compte al jovent per a 

prendre decisions que ens afecten. 

- Crear accés a com es gestiona l’ajuntament 

- Reunions mensuals amb joves i ajuntament 

- Fer un grup de whatsapp 
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• Què es podria fer amb 1.000€ aquest any al poble? 

- Ampliar zona gespa piscina 

- Fer dia del jovent: 

Matí: ruta de muntanya pròxima a la zona 

Migdia: dinar a la plaça 

Tarda: activitats als carrers: jocs de taula, música, ioga, karaoke 

Nit: sopar + Dj / orquestra (Dj Plan B, Dj Enredu (Carles Heredia) 

- Promoure els paratges naturals de la zona (Montmell, Miramar, Torre del Moro, Montagut) 

- Pessebre vivent 

 

3. Acords: 

- No es va dur a terme discussió, perquè les persones joves havien de marxar. I per tant no es va 

arribar a acords concrets amb l’ajuntament. 

 

 

 


