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Presentació

Avui en dia, la joventut és l’assignatura pendent de la major part d’ajuntaments del nostre país, ja

que es tracta d’un col·lectiu poc donat a la participació política i, en conseqüència, molt desconegut

des del punt de vista de les seves necessitats, demandes i preferències. La creixent desafecció

política d’amplis segments juvenils constitueix un dels principals reptes de totes les
administracions públiques, però el caràcter de proximitat i la vocació d’atenció directa que

caracteritza els ajuntaments fan de l’àmbit local l’escenari en què les exigències dels joves esdevenen

més palmàries. En aquest sentit, són necessàries i urgents actuacions que donin resposta a una

demanda cada cop més estesa de major aprofundiment en la qualitat democràtica de la gestió

pública, amb un increment notable dels espais destinats a la participació i implicació de la

ciutadania en la presa de decisions.

Els nous temps han conduït la societat cap a la multiplicació de les activitats quotidianes,

l’ampliació i desuniformització dels horaris laborals, l’eclosió de noves modalitats d’oci i la

diversificació de costums i valors, una tendència que a la pràctica s’està traduint en una progressiva

sofisticació en matèria d’hàbits i necessitats de tots els col·lectius i, molt especialment, dels joves. És

per això que les fórmules de resposta i atenció tradicionalment utilitzades per les administracions

públiques han deixat de ser efectives i comença a imposar-se la necessitat d’introduir una major
flexibilitat i adaptabilitat en els instruments i les eines de governança, amb la vista posada de forma

específica en el disseny de mecanismes que permetin captar i identificar clarament les necessitats

abans d’implementar qualsevol política o iniciativa.

En aquest sentit, no és possible abordar les polítiques juvenils sense la realització prèvia d’un

esforç important en matèria de diagnosi, captació rigorosa de demandes i planificació acurada. És

per això que des de l’Ajuntament de Cardona s’ha decidit elaborar un Pla Local de Joventut.
Mitjançant la utilització combinada de tècniques d’investigació quantitativa i qualitativa, es

dibuixarà un retrat de la realitat juvenil del municipi i es definirà un conjunt d’actuacions que donin

resposta a les necessitats més importants d’aquest col·lectiu quant als diferents àmbits que
configuren la seva vida quotidiana, com ara l’habitatge, la mobilitat, el treball, l’oci, la salut, etc.

El present document pauta, estructura i descriu les polítiques de joventut a executar a Cardona

durant el període 2015-18 i és, en ell mateix, l’eina que ha de permetre afrontar amb rigor,
organització i legitimitat el repte d’atendre les demandes juvenils i els seus escenaris de vida. Entès
així, el PLJ no només constitueix un estudi de la realitat juvenil i un compendi d’actuacions de cara

al futur, sinó també un compromís sincer amb el benestar i la qualitat de vida dels joves de Cardona.
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Objectius generals

L’objectiu fonamental del present Pla Local de Joventut és definir i pautar les noves línies
d’actuació de l’Ajuntament de Cardona en matèria de joventut per al període 2015-2018 (ambdós

inclosos). La voluntat global que impregna el conjunt del projecte és garantir que tots els àmbits
que configuren la governança municipal tinguin entre les seves prioritats dels propers

quatre anys el desenvolupament de programes i serveis adreçats a la millora de la qualitat de
vida i el benestar quotidià dels joves cardonins.

En aquest sentit, es proposa la persecució d’un seguit d’objectius d’abast general que, al seu torn,

constitueixen parcel·les o necessitats bàsiques del col·lectiu juvenil a satisfer per part de qualsevol

ajuntament amb vocació de modernitat i d’autèntic servei al ciutadà:


Emancipació i autonomia

Treballar per tal de garantir les condicions mínimes necessàries a fi que tots els joves
de Cardona puguin assolir nivells bàsics d’autonomia individual, tot dotant-los de les

eines, els recursos i les oportunitats que fan falta per a l’accés a una ocupació digna i

degudament remunerada, a un habitatge propi i a una formació suficientment sòlida com per
poder fer front amb solvència als reptes del futur.


Increment dels llindars de benestar

Millorar la qualitat de vida del col·lectiu de joves de Cardona mitjançant la realització de

polítiques destinades a cobrir les seves demandes, necessitats i exigències quotidianes en
termes d’oci, cultura, mobilitat, salut, etc. La voluntat final és construir un espai social

de desenvolupament i benestar juvenil caracteritzat per la igualtat d’oportunitats, la

integració dels més desafavorits i la desactivació de les problemàtiques o mancances
susceptibles de generar conflictivitat o marginació.


Aprofundiment en la qualitat democràtica

Crear, potenciar i promoure els canals i les eines que siguin necessaris a fi de garantir

la participació efectiva dels joves en la gestió d’aquells àmbits de la governança municipal
que els afecten directament i també d’aquells que són considerats d’interès general per a

la vila. Els espais de participació resultants d’aquesta voluntat han de ser el marc de

reconeixement dels i de les joves com a actors socials i polítics, amb voluntats, sensibilitats,
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idees, opinions, accions i propostes per a la societat del present i del futur. Un dels criteris

d’actuació fonamentals a tenir en compte a l’hora de crear i projectar aquests canals i
eines de participació jove serà la necessitat de seguir enfortint i afavorint el creixement
del teixit associatiu local, en tant que espai bàsic de relació juvenil i agent socialitzador per a

la formació d’opinions, idees i projectes sobre el municipi.


Gestió integradora de la diversitat

Fer front a la diversitat sociològica i cultural que caracteritza els col·lectius juvenils actuals
i potenciar la capacitat integradora de la vila, tot endegant polítiques específicament

destinades a la vertebració d’una ciutadania cohesionada al voltant de valors bàsics de

convivència com la solidaritat, el respecte i la tolerància.
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Metodologia de treball

El Pla Local de Joventut de Cardona està dissenyat i construït a partir d’una metodologia de treball

de caràcter integral, és a dir, assumint i pressuposant que les polítiques municipals plantejades
interrelacionen de forma clara i explícita els diferents àmbits que configuren i afecten la vida

quotidiana dels joves. En aquest sentit, només serà possible una correcta aplicació del Pla si es duu

a terme mitjançant un sistema organitzatiu suficientment global i a partir del conjunt complet de

recursos de què disposa l’Ajuntament, ja es tracti de recursos directament dependents del propi
consistori o de recursos procedents d’altres administracions susceptibles de ser emprats a nivell

municipal. Tot això dibuixa un escenari metodològic que reposa sobre tres eixos d’orientació
fonamentals.

Transversalitat
El Pla Local de Joventut 2015-2018 parteix d’un plantejament transversal, és a dir, que compta

i pressuposa que els àmbits objecte de treball i estudi fan referència a aspectes diversos, i

alhora interrelacionats, de la vida quotidiana dels joves cardonins. En aquest sentit, la
classificació de les actuacions i propostes en funció de l’àmbit al qual s’adscriuen té una voluntat

merament operativa, ja que a nivell pràctic aquesta distinció no existeix, essent les diverses

vessants de la vida dels joves elements imbricats i superposats d’un únic conjunt.
Interdepartamentalitat

Donat el caràcter transversal del conjunt d’àmbits que és objecte d’estudi i abordatge per part del

Pla, la correcta aplicació d’aquest requereix indefectiblement del concurs i disposició a
col·laborar per part de tots els departaments, regidories i equipaments de l’Ajuntament. En
aquest sentit, les actuacions que es presenten poden ser responsabilitat d’una sola àrea o

comunes a diferents serveis o seccions municipals, configurant una xarxa de treball de caràcter

integral i multidisciplinar capaç de fer front a la naturalesa polièdrica de les necessitats i demandes
dels joves.

Per acabar de definir aquelles accions que tenen un caràcter interdepartamental, caldrà fixar

diversos aspectes d’índole operativa. D’una banda, s’haurà d’establir quina de les regidories

implicades lidera l’acció de manera explícita, sense que això representi retallar la capacitat de

decisió o participació de les altres. D’altra banda, convindrà definir quin grau de cooperació

s’establirà entre les diverses àrees municipals que en comparteixen la responsabilitat de gestió.
L’objectiu serà dibuixar un marc de relacions interdepartamentals que permeti treballar amb

coherència i perspectiva aplicada les polítiques de joventut proposades.
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Interinstitucionalitat
A banda dels recursos propis, l’Ajuntament haurà de comptar, per a una correcta implementació

del present Pla, amb el suport i col·laboració d’altres institucions o organitzacions, com ara la

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, ajuntaments d’altres municipis, Goral, entitats
del municipi, teixit empresarial i comercial, etc.
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DIAGNOSI QUANTITATIVA
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El present apartat constitueix una anàlisi sociodemogràfica i socioeconòmica de la realitat juvenil

del municipi, elaborat a partir del recull i l’explotació de dades secundàries procedents de

l’IDESCAT, l’INE, el Departament de Treball de la Generalitat, el Padró Municipal, el programa
Hermes de la Diputació de Barcelona, etc.

L’objectiu d’aquesta investigació quantitativa és obtenir un retrat estadístic rigorós i fidedigne de la

situació dels joves del municipi, que servirà de marc referencial des del qual abordar i interpretar
les conclusions del procés participatiu.

A fi d’enriquir la fotografia social i econòmica dels joves, l’anàlisi quantitativa incorpora no només
un estudi dels valors actuals de les diferents variables abordades, sinó també un breu seguiment de
la seva evolució temporal més recent.
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DEMOGRAFIA
Evolució de la població jove de Cardona per grups d'edat
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En data 1 de gener de 2012 Cardona tenia una població total de 5.064 persones, 739 de les quals

eren joves d’entre 15 i 29 anys. Tanmateix, aquesta xifra està en clar procés de disminució, tant en

termes globals com pel que fa a les diverses franges d’edat que configuren el col·lectiu. Des de l’any

2006 el nombre de joves cardonins d’entre 15 i 29 anys ha experimentat una davallada superior al
24%, una taxa notablement superior a la mitjana de la comarca del Bages, que se situa en el 14,8%.
Malgrat que es tracta d’una disminució generalitzada, poden apreciar-se diferències importants

d’intensitat segons el grup d’edat analitzat. Mentre en el col·lectiu de joves d’entre 15 i 19 anys la
pèrdua poblacional és del 7,9%, en la franja que comprèn els individus de 20 a 24 anys la davallada

s’enfila fins al 34% i en els joves d’entre 25 i 29 supera àmpliament el 25%. Aquesta notable
asimetria no pot ser entesa com un fenomen estrictament demogràfic i apunta, més aviat, cap a una
important incidència del factor migratori, és a dir, cap a una marxa continuada i sostinguda de joves

en edat d’estudiar i treballar cap a altres municipis a causa de la manca d’oportunitats laborals i

formatives que ofereix Cardona.

Tot i emmarcar-se dins una tendència global de pèrdua poblacional del municipi, la disminució del

nombre de joves s’ha traduït en una notable davallada del pes relatiu d’aquest col·lectiu dins
l’estructura demogràfica del poble, ja que l’índex total de decreixement de Cardona durant el

període 2006-2012 és de tan sols el 3,1%, una xifra ostensiblement inferior al 24% de minva que

han experimentat els joves. En aquest sentit, i tal com reflecteix la gràfica següent, la taxa de

joventut del municipi ha seguit una evolució permanentment descendent durant els últims 6 anys,
la qual cosa significa que, a poc a poc, la població juvenil està perdent pes i que, en conseqüència, el
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poble està immers en un procés progressiu d’envelliment, una tendència plenament compartida
amb la resta del territori bagenc.

Evolució comparada de la taxa de joventut
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TREBALL
Evolució de la taxa d'atur juvenil de Cardona
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La crisi econòmica ha tingut un impacte molt important en la situació laboral dels joves cardonins,
tot i que amb comportaments diferents segons el grup d’edat analitzat. Així, mentre les xifres de

desocupació dels joves d’entre 20 i 29 anys presenten una evolució clarament ascendent d’ençà de
l’inici de la davallada econòmica, l’atur registrat entre els menors de 20 anys mostra una trajectòria

més erràtica. No obstant això, tots dos col·lectius comparteixen un mateix denominador comú:

abans de l’inici de la crisi l’atur era gairebé inexistent, amb xifres pròpies del que en economia
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s’anomena atur estructural, i a partir de l’any 2009 la desocupació experimenta un salt qualitatiu
important, notablement més acusat en el cas dels menors de 20 anys i més paulatí en els majors de
20 anys.

Tal com s’ha apuntat, les trajectòries dels dos col·lectius difereixen enormement, ja que a partir de

l’explosió que es produeix el 2009 les xifres d’atur dels majors de 20 anys segueixen una evolució

progressivament ascendent, amb un petit sotrac compartit el 2011 i un repunt el 2012, mentre que

les dades dels menors de 20 anys presenten una evolució molt més abrupta, amb un creixement

exponencial fins al 2011, quan la taxa d’atur arriba a superar el 20%, i una davallada posterior
igualment acusada, que torna a situar la desocupació en xifres similars a les de 2008.

Es fa d’allò més difícil fer prediccions pel que fa a la possible evolució futura de la taxa d’atur, però
les xifres disponibles dels primers mesos de 2013 semblen suggerir un comportament diferenciat
per a cada grup d’edat, clarament descendent entre els menors de 20 anys, lleugerament a la baixa

en els joves d’entre 20 i 24 anys, i preocupantment a l’alça en els joves de més edat. Caldrà restar

amatents a les fluctuacions dels propers mesos per tal de confirmar si, efectivament, s’està produint
un nou increment en la taxa de desocupació dels joves majors de 25 anys i una davallada entre els

menors de 24 o si, pel contrari, les dades de 2013 constitueixen una oscil·lació fortuïta. En

qualsevol cas, resulta preocupant i impossible d’obviar el fet que, per als joves de major edat, el
2013 constitueix el pitjor any del període en termes de desocupació, ja que la taxa d’atur s’ha enfilat
fins a prop del 15%, xifra que marca un màxim sense precedents en més d’una dècada.

Evolució comparada de la taxa d'atur dels menors de 20 anys
(Cardona - Bages)
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Evolució comparada de la taxa d'atur dels joves de 20-24 anys
(Cardona - Bages)
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Evolució comparada de la taxa d'atur dels joves de 25-29 anys
(Cardona - Bages)
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Tal com es pot apreciar en les tres gràfiques anteriors, que emmarquen l’evolució de la taxa d’atur
dels joves cardonins en el context global de la comarca, en termes generals les xifres d’atur juvenil

de Cardona presenten un comportament similar a les dades del Bages. De fet, si ens aturem a
comparar el traç evolutiu en ambdós contextos per a cadascuna de les franges d’edat estudiades,

podem detectar fàcilment una gran semblança, pel que fa a trajectòries, entre les dades d’atur
municipals i les comarcals, amb comptades divergències en moments concrets dins l’evolució
històrica dels darrers anys. No obstant això, aquesta aparent coincidència quant a tendències
amaga una clara diferència pel que fa a magnituds, ja que, malgrat les oscil·lacions i les

particularitats evolutives de cada grup d’edat, les xifres d’atur juvenil de Cardona es mantenen

sempre per sota de les dades del Bages. La intensitat d’aquest diferencial no és estable i, òbviament,
presenta fluctuacions al llarg dels anys, però constitueix una constant inqüestionable. Això ens

permet concloure que, malgrat compartir un dibuix evolutiu similar, l’atur juvenil cardoní es mou
en paràmetres clarament inferiors als del Bages. Tant és així que només existeixen dos moments
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concrets al llarg de les tres sèries en què els traços s’entrecreuen i els valors dels joves cardonins
sobrepassen els valors dels joves bagencs.

El primer d’aquests moments es produeix l’any 2011 en la sèrie dels joves menors de 20 anys, quan,
com a conseqüència de l’abrupte creixement exponencial experimentat al llarg dels anys anteriors,

la taxa d’atur cardonina supera la bagenca en gairebé un punt percentual. Tanmateix, es tracta d’un

fenomen fortuït i accidental que no implica una divergència de tendències, sinó tan sols una

diferència pel que fa a ritmes de creixement, ràpidament compensada per l’igualment abrupta
davallada posterior de les xifres d’atur corresponents als joves de Cardona.

El segon moment de sorpasso, en canvi, resulta un xic més rellevant, ja que no indica tan sols una

diferència d’intensitat entre dues taxes que presenten una mateixa tendència, sinó que suggereix un

clar trencament en la convergència de trajectòries pròpia de tota la sèrie. Ens estem referint al

repunt final (2013) que experimenta la taxa d’atur dels joves cardonins de més edat, que a la resta

de la comarca del Bages és una davallada molt clara. Tot i que el diferencial entre ambdues taxes no
arriba ni al mig punt percentual, resulta rellevant pel contrast que entranya, ja que suggereix una
tendència municipal a l’alça en un context comarcal de valors clarament a la baixa.

Evolució de la contractació juvenil registrada a Cardona
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200

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona

En termes generals, la correspondència entre les dades d’atur registrat i els contractes signats és

molt elevada, ja que totes dues variables presenten un perfil evolutiu notablement similar i les
variacions positives en el nombre de contractacions es tradueixen de forma directa en una

disminució de la taxa d’atur. En aquest sentit, doncs, les dades de contractació registrada entre els

joves constaten de forma fefaent el notable impacte de la crisi econòmica en el mercat laboral
juvenil. Tal com es posa de manifest en la gràfica anterior, l’any 2009 marca l’inici d’una severa
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davallada del nombre de contractes signats per part dels joves cardonins de totes les edats que, a
dia d’avui, encara no dóna signes de remuntada. Tot i que es poden apreciar matisos d’intensitat

entre els tres col·lectius, la caiguda de les contractacions és un fenomen completament generalitzat
i constant, ja que, deixant de banda el repunt de 2010, força contundent entre els majors de 20 anys

i només una lleugera frenada en els menors de 20 anys, les xifres segueixen una tendència a la baixa
continuada i sense interrupcions que situen el nombre total de contractacions juvenils de 2012 en

399, la qual cosa representa una disminució global del 47% respecte l’inici de la crisi. Ara bé, també
cal dir que, tal com s’ha comentat en algun altre apartat de la present diagnosi, el nombre absolut
de joves del municipi està experimentant un procés de davallada força important (des de 2006 s’ha
produït una pèrdua de població superior al 24%), la qual cosa atenua, i alhora fa difícil

dimensionar, la magnitud i la rellevància de l’enorme disminució de contractes signats
experimentada durant aquest període.

SALUT

1

Consum habitual dels diferents tipus de drogues entre els joves
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Percentatge de joves que són consumidors habituals de cada tipus de droga

En termes generals podem afirmar que el consum d’alcohol és una pràctica perfectament habitual i
estesa entre la població juvenil cardonina, ja que 3 de cada 4 joves en són consumidors regulars. No

Totes les gràfiques d’aquest apartat han estat confeccionades a partir de les dades extretes de l’enquesta relativa al consum
de drogues entre els joves impulsada l’any 2011 des del PLEAS (Pla Estratègic Antidrogues del Solsonès). Donat que l’àmbit
d’estudi de la citada enquesta abastava un univers més ampli que el col·lectiu dels joves i les joves de Cardona, i tenint en
compte que no disposem de dades segmentades per municipis, les conclusions numèriques d’aquest apartat han de ser
interpretades de forma únicament orientativa, ja que no es corresponen de forma concreta amb la realitat de Cardona, sinó
amb un total de 254 subjectes de l’àmbit territorial objecte d’estudi, 95 dels quals són cardonins.
1
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obstant això, la freqüència de consum augmenta amb l’edat, arribant a ser setmanal en gairebé un
80% dels joves d’entre 22 i 25 anys i en un 65% dels individus d’entre 18 i 21 anys. Pel que fa al

tabac, sense estar ni molt menys tan estès com l’alcohol, també constitueix una droga perfectament
acceptada entre la joventut de Cardona, amb un 45% de fumadors habituals. En aquest cas l’edat

també hi juga un paper important, però no tan acusat com en l’alcohol, ja que la variació més

important es produeix entre els menors i els majors d’edat. Així, un cop fets els 18 anys les dades de
consum recent tenen tendència a estabilitzar-se, amb diferències poc notables entre els dos grups

d’edat estudiats.

El cànnabis és la tercera substància més consumida pels joves cardonins, amb gairebé un 30% de
consumidors habituals. Això no obstant, cal tenir present que el concepte de consumidor habitual
pel que fa a aquest tipus de droga és molt diferent de l’utilitzat per a alcohol i tabac. En aquest
sentit, un individu que fuma cànnabis un cop al mes ja formaria part del grup de persones

considerades consumidors habituals. Altre cop ens trobem amb diferències importants segons el

grup d’edat estudiat. Així, mentre gairebé un de cada tres joves d’entre 22 i 25 anys consumeix
cànnabis almenys un cop al mes, en la franja dels més petits aquest percentatge és del 14%.

Les drogues considerades “dures” queden a força distància quant a consum i freqüència entre els

joves, però tot i així presenten índexs de penetració gens menyspreables, molt especialment la
cocaïna, consumida de forma habitual per gairebé un 10% dels joves d’entre 22 i 25 anys i pel 8%
dels majors de 18 i menors de 21. Pel que fa a la franja dels menors d’edat, el consum de drogues
“dures” és pràcticament irrellevant.

Consum recent dels diferents tipus de drogues entre els joves
Alcohol (última setmana)

Tabac (última setmana)

Cocaïna (últim mes)

MDMA (últim mes)

Cànnabis (últim mes)
77,0%

65,0%

58,0%

52,0%

50,0%
36,0%

31,0%

26,0%
14,0%
1,1% 1,2%
15-17 anys

8,0%
18-21 anys

4,7%

9,5%

4,7%

22--25 anys
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Edat mitjana d'inici en el consum dels diferents tipus de drogues
Al·lucinògens

16,82

Speed

17,29

MDMA

17,79

Cocaïna
Cànnabis
Tabac
Alcohol

16,86
15,35
14,55
14,28

Les drogues consumides amb major precocitat per part dels joves cardonins són l’alcohol i el tabac,
que presenten una edat mitjana d’iniciació per sota dels 15 anys, amb escasses diferències entre

ambdues. El cànnabis també comença a penetrar en la vida dels joves a una edat primerenca, tot i
que una mica més avançada que l’alcohol i el tabac.

En termes generals, l’inici del consum de drogues entre els joves cardonins és una activitat força
precoç. Tant és així que l’edat d’inici se situa en tots els casos, fins i tot per a les drogues més dures,

per sota de la majoria d’edat, majoritàriament entre els 14 i els 17 anys. No obstant això, l’accés
precoç no sempre és sinònim de consum habitual. Tal com hem vist unes línies més amunt, en les

drogues dures el consum habitual entre els menors d’edat és molt escàs, la qual cosa significa que
l’edat mitjana d’inici indica, en la majoria de casos, el primer contacte amb la droga en qüestió, no

pas l’assumpció d’una pauta regular de consum. En canvi, pel que fa a alcohol, tabac i cànnabis la
precocitat en l’accés també marca l’inici d’un consum més o menys habitual, tot i que amb l’edat va
augmentant en freqüència.
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Percepció juvenil del grau de perillositat dels diferents tipus de drogues
(1=poc perillosa; 10=molt perillosa)

8,9

8,7

8,8

8,7

8,7
6,7

5,6

4,9

Les dades de percepció del grau de perillositat de cada tipus de droga guarden una estreta

correspondència amb les xifres de consum. En aquest sentit, les substàncies percebudes com a

menys perilloses són alhora les consumides amb major freqüència i a edats més precoces, com ara
l’alcohol, el tabac i el cànnabis. Sobta, no obstant, el cas de la cocaïna, que els joves situen en un

mateix nivell de perillositat que l’speed, l’MDMA i els al·lucinògens, amb gairebé una puntuació de
9 sobre 10, però en canvi consumeixen amb molta més regularitat, tal com hem vist en paràgrafs
anteriors.
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DIAGNOSI QUALITATIVA
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Guia de lectura

El present bloc consisteix en la vessant qualitativa de la realitat juvenil del municipi de Cardona,

estructurada a partir de sis àmbits temàtics transversals. El conjunt d’aquests àmbits constitueix un
reflex fidel i exhaustiu de la realitat quotidiana dels joves, de manera que tota demanda, necessitat,
aspiració o desig juvenil té cabuda dins d’algun d’ells. Cal tenir present, no obstant això, que aquesta

classificació té una vocació merament operativa, ja que a nivell pràctic les fronteres entre àmbits no
estan ni molt menys clarament delimitades, essent les diverses vessants de la vida dels joves
elements imbricats i superposats d’un únic conjunt.

A fi de dotar la Diagnosi Qualitativa de la major riquesa i exhaustivitat, cadascun dels àmbits que

són objecte d’estudi, i serveixen d’eixos vertebradors del present bloc, ha estat abordat des de tres
nivells d’anàlisi clarament diferenciats. I a fi de facilitar la lectura del document, sense renunciar a

la plasmació de tota la complexitat i riquesa de la informació recollida, l’estudi de cada àmbit
temàtic consta de tres apartats distints, que guarden correspondència directa amb els diversos

nivells d’anàlisi emprats. Tot seguit es descriuen de forma concisa els continguts i enfocament
d’aquests tres apartats, que estructuren i donen forma a cadascun dels àmbits analitzats.
- Visualització

La visualització constitueix un exercici previ a la investigació social participativa consistent en la

identificació i recull de tots els equipaments, serveis, activitats i espais de participació juvenil

existents al municipi, així com dels projectes, iniciatives i polítiques de joventut impulsades durant

els darrers anys des de l’Ajuntament en cadascun dels àmbits analitzats. El propòsit de la
visualització és dibuixar un retrat sectorial del mapa de polítiques i oportunitats juvenils, tot

identificant els recursos i possibilitats a l’abast dels joves per a cada un dels eixos temàtics que són
objecte d’estudi en la present diagnosi.
- Investigació social participativa

La investigació social participativa constitueix un buidatge i classificació exhaustius de les

aportacions, opinions, inquietuds i demandes recollits en el marc dels diversos grups de discussió

realitzats amb entitats, joves i altres col·lectius del municipi. A fi de dotar l’apartat de major

operativitat i fer-lo amè a ulls del lector, cadascun dels àmbits objecte d’estudi ha estat desglossat

en diferents eixos o parcel·les temàtiques, essent presentades de forma breu i concisa les principals
aportacions recollides en cada sessió en funció d’aquest criteri classificatori.
- Conclusions qualitatives sectorials

El darrer apartat de cadascun dels sis àmbits temàtics que són objecte d’estudi de la Diagnosi
Qualitativa està dedicat a les conclusions qualitatives sectorials, és a dir, a l’anàlisi i interpretació
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tècnica de tota la informació recollida sobre la realitat juvenil cardonina relativa a l’àmbit en
qüestió. El propòsit d’aquesta anàlisi és la formulació i plasmació d’un compendi de conclusions

susceptible d’ identificar, per a cada àmbit, els principals aspectes i trets definitoris de la realitat

juvenil. En aquest sentit, l’apartat de conclusions qualitatives constitueix un espai de caràcter
interpretatiu i eminentment transversal, ja que formula conclusions generals a partir d’informació
diversa i procedent de diferents fonts (anàlisi quantitativa, visualització i sessions participatives).

D’alguna manera es podria afirmar que aquest apartat representa una síntesi analítica i conclusiva
de l’escenari juvenil actual en cadascun dels àmbits estudiats.
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Metodologia i descripció del procés participatiu

A fi d’assolir l’objectiu d’obtenir un retrat fidedigne i precís de la realitat dels joves del

municipi, es va dissenyar una metodologia de treball específicament concebuda per

ajustar-se bé a les característiques demogràfiques i sociològiques de Cardona, tot integrant

en el procés instruments i mecanismes de treball procedents de diferents disciplines de
l’àmbit de les ciències socials.

En el marc d’aquesta investigació qualitativa van dur-se a terme un conjunt d’accions de

participació ciutadana i d’interacció amb els joves que perseguien l’objectiu de copsar de
forma fidel les necessitats d’aquest col·lectiu en els diferents àmbits que configuren la

seva vida quotidiana, que seguint el criteri establert en el Pla Nacional de Joventut de

Catalunya han estat agrupats sota la següent classificació: treball, educació, habitatge, salut,

cultura i oci, participació i cohesió social. Això no obstant, aquesta divisió per eixos va
ampliar-se amb altres àmbits estructurals, com per exemple la informació i la comunicació o

la mobilitat i el transport.

El procés implementat ha pivotat sobre una gran eina de participació: el grup de discussió o

focus group. Les accions participatives realitzades han consistit en un grup de discussió de

joves; un grup de discussió amb representants del teixit associatiu; un grup de discussió
amb professionals o agents socials que treballen en l’àmbit juvenil; i un grup de discussió

amb els portaveus/representants dels grups polítics amb representació al consistori.

DESCRIPCIÓ DE LES SESSIONS

Grup de discussió juvenil per grups d’edat
Nombre de sessions
Es va realitzar una sessió amb joves de 15 a 29 anys el dia 2 de març de 2013.

Convocatòria

Es va trametre una carta personalitzada a cada jove del poble signada per l’alcalde i la

regidora de Joventut i es va fer una convocatòria general via els canals habituals: web
municipal, xarxes socials, cartelleria. També es van fer trucades telefòniques.

Dinàmica de treball

23

Pla Local de Joventut de Cardona 2015-2018

Primera part: presentació. Es presentà el projecte de confecció del Pla Local de

Joventut, es proporcionaren nocions bàsiques sobre què és un PLJ i s’informà dels àmbits

que es treballarien. A càrrec de la regidora de Joventut.

Segona part: treball en grup. Els assistents es van agrupar en un sol grup i es van

treballar els

àmbits

sectorials

ja

dinamitzador que moderava el debat.

citats

anteriorment.

El

grup

disposava

d’un

Tercera part: posada en comú. Transcorregut el temps acordat s’exposaren les

conclusions de manera temàtica per mitjà d’unes fitxes que es van enganxar als murals
d’exposició de resultats. Aquesta dinàmica permet garantir la transparència de les opinions,

una comunicació clara i eficaç i, sobretot, un debat de qualitat. Finalment, cada jove va
marcar amb “gomets” sobre els mateixos

panells quines eren les reflexions més

importants sota el seu punt de vista, d’aquesta manera, la sessió va cloure amb una

priorització dels comentaris més votats pels joves assistents.

Durada i nombre assistents

Primera part: 15’ Segona part: 1h 15’ Tercera part: 30’

Total joves participants: 9

Grup de discussió amb representants del teixit associatiu
Nombre de sessions
Es realitzà una sessió el 14 de febrer.

Assistents

Va estar compost per presidents, portaveus o representants de les diferents entitats i

associacions de Cardona.

Convocatòria

Es van trametre cartes personalitzades als responsables de les associacions i entitats locals, i

també es van fer recordatoris mitjançant el correu electrònic.

Dinàmica de treball

Primera part: presentació. Es presentà el projecte de confecció del Pla Local de

Joventut, es proporcionaren nocions bàsiques sobre què és un PLJ i s’informà dels àmbits

que es treballarien. A càrrec de la regidora de Joventut.

Segona part: treball en grup. Els assistents es van agrupar en dos grups i en cadascun d’ells

es van treballar els àmbits sectorials ja citats anteriorment a través de la figura d’un

dinamitzador que moderava el debat.

Tercera part: posada en comú. Transcorregut el temps acordat cada grup, per mitjà d’un/a

portaveu, exposà les seves conclusions de forma temàtica i les lliurà per escrit i
sintèticament als dinamitzadors. Les propostes sorgides a cada grup es van enganxar als
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murals d’exposició de resultats per tal de garantir la transparència de les opinions, una

comunicació clara i eficaç i, sobretot, un debat de qualitat.

Durada i nombre assistents

Primera part: 15’ Segona part: 1h 15’ Tercera part: 30’

Total entitats participants: 19

Grup de discussió amb professionals i agents socials relacionats amb
l’àmbit juvenil
Nombre de sessions
Es realitzà una sessió el dia 11 de febrer de 2013.

Assistents

Va estar compost pel tècnic de joventut, representants de la comunitat educativa, una

educadora social, una treballadora social i un agent de la policia local.

Convocatòria

Es van trametre cartes personalitzades, es van enviar correus electrònics i es van fer

trucades telefòniques.

Dinàmica de treball

Primera part: presentació. Es presentà el projecte de confecció del Pla Local de

Joventut, es proporcionaren nocions bàsiques sobre què és un PLJ i s’informà dels àmbits

que es treballarien. A càrrec de l’alcalde.

Segona part: treball en grup. Els assistents es van agrupar al voltant d’una taula i es van

treballar els àmbits sectorials ja citats anteriorment a través de la figura d’un dinamitzador

que moderava el debat.

Tercera part: posada en comú. Transcorregut el temps acordat s’exposaren les

conclusions de forma temàtica amb l’ús de fitxes que sintetitzaven les reflexions sorgides.

Aquestes es van enganxar als murals d’exposició de resultats per tal de garantir la

transparència de les opinions, una comunicació clara i eficaç i, sobretot, un debat de

qualitat. Finalment, cada assistent va marcar amb “gomets” sobre els mateixos panells

quines eren les reflexions més importants sota el seu punt de vista, d’aquesta manera, la
sessió va cloure amb una priorització dels comentaris i suggeriments més votats.

Durada i ordre de la sessió

Primera part: 15’ Segona part: 1h 30’ Tercera part: 15’
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Grup de discussió amb els actors polítics
Nombre de sessions
Es realitzà una sessió el 5 de febrer de 2013.

Assistents

Va estar compost per representants dels diferents grup polítics de l’oposició: CiU i PSC.

Convocatòria

Es van trametre cartes personalitzades, es van enviar correus electrònics i es van fer

trucades telefòniques.

Dinàmica de treball

Primera part: presentació. Es presentà el projecte de confecció del Pla Local de

Joventut, es proporcionaren nocions bàsiques sobre què és un PLJ i s’informà dels àmbits

que es treballarien. A càrrec de la regidora de Joventut.

Segona part: debat. Els assistents es van agrupar al voltant d’una taula i van abordar-se els

àmbits sectorials ja citats anteriorment a través de la figura d’un dinamitzador que moderava
el debat.

Tercera part: conclusions. Transcorregut el temps acordat s’exposaren les conclusions de

forma temàtica.

Durada i ordre de la sessió
Primera part: 10’ Segona part: 1h 15’ Tercera part: 10’

Grups de discussió amb els alumnes dels centres de secundària 2
Nombre de sessions
Es van realitzar dues sessions el 7 de juny de 2013.

Assistents

Alumnes de 3er i 4t d’ESO del Col·legi Mare de Déu del Carme i de l’IES Sant Ramon.

Convocatòria

Es van convocar a través de l’equip docent dels centres educatius.

Dinàmica de treball

Primera part: presentació. Es presentà el projecte de confecció del Pla Local de

Joventut, es proporcionaren nocions bàsiques sobre què és un PLJ i s’informà dels àmbits

que es treballarien.

2

Donat que aquestes sessions van tenir un caràcter propositiu, les propostes i idees recollides no poden ser enteses com a
part integrant de la diagnosi juvenil. En aquest sentit, les conclusions extretes han estat incloses en forma d’annex al final del
document.
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Segona part: debat. Els assistents es van dividir en grups i van abordar cadascun dels

àmbits objecte d’abordatge amb la present diagnosi. Per tal de facilitar la feina dels

alumnes i fer més amena la sessió es va enfocar el debat a la proposició d’actuacions de
futur més que no pas a la detecció de mancances i/o debilitats.

Tercera part: conclusions. Transcorregut el temps acordat cada grup va exposar i posar en

comú amb els companys les seves propostes i aportacions.

Durada i ordre de la sessió
Primera part: 5’

Segona part: 40’

Tercera part: 15’

Sessió de retorn i recull de propostes per al PLJ
Nombre de sessions
Es realitzà una sessió el 9 de novembre de 2013.

Assistents

La sessió va tenir un caràcer obert a tots els joves del municipi.

Convocatòria

Es van trametre cartes personalitzades, es van enviar correus electrònics i es van fer

trucades telefòniques.

Dinàmica de treball

Primera part: exposició. Es van presentar les principals conclusions recollides durant

les sessions participatives.

Segona part: debat. Els assistents van debatre i analitzar les conclusions presentades

anteriorment i van tenir l'oportunitat d'aportar idees i propostes de futur per a cada un dels

àmbits de treball del futur PLJ.

Durada i ordre de la sessió

Primera part: 30’ Segona part: 90’
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TREBALL I OCUPACIÓ
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Visualització
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Actuacions

•Borsa de treball. L'Ajuntament compta amb el Servei Local d'Ocupació, a
disposició de tots els veïns i veïnes de Cardona, que centralitza les polítiques
de foment de l'ocupació al municipi. Aquest servei també disposa d'una línia
d'assessorament i acompanyament a l'emprenedor.

Recursos i serveis

•Formació. L'ajuntament disposa d'una sala de formació en la qual s'han
impartit cursos i tallers de cara a ensenyar les tècniques adequades per a la
recerca de feina, les habilitats que cal mostrar en una entrevista de feina o una
bona confecció i presentació del currículum vitae. La sala té una capacitat de
40 persones i al llarg de l'any s'hi desenvolupen diferents activitats. Objectiu:
donar eines a les persones aturades perquè augmentin la seva probabilitat
d'èxit en el moment de la recerca de feina.
•Ajuts a l'emprenedoria. Des de l'any 2013 l'Ajuntament fomenta l'impuls de
noves activitats econòmiques mitjançant ajudes i incentius a veïns i veïnes que
vulguin iniciar una activitat empresarial.
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Investigació social participativa
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Entitats

Joves

Recursos i oportunitats laborals

•La major part dels veïns han de marxar a treballar fora del poble atès que el
municipi ofereix poques oportunitats de treball

•El polígon industrial del poble és petit i la majoria d'empreses que hi ha
instal·lades ofereixen feines de poc valor

•Es produeix molta mobilitat de comerços, és a dir, se'n tanquen molts i n'obren
d'altres. La varietat de serveis és bona i la gent acostuma a comprar al poble

•Les oportunitats per als joves són pèssimes, han de marxar del poble per trobar
feina

•S'ha intentat potenciar el turisme en més d'una ocasió, però és difícil millorar en
aquest àmbit amb pocs recursos

•La major part de llocs de treball s'ocupen a partir de coneixences personals, no per
cap circuït d'ofertes i demandes de feina
•No existeix demanda en sectors no qualificats, com per exemple el de la
construcció. També el sector serveis està sota mínims i no genera llocs de treball

Grups polítics

Professionals

•El fet que Solsona no crea llocs de treball i hi tanquen empreses és la demostració
que Cardona té molt complicat donar solució a les persones desocupades
•Les oportunitats per als joves són escasses i hi ha una fugida clara dels joves en la
recerca de feina fora del municipi
•El jove sap que ha de marxar per estudiar i, més tard, també té clar que ha de
marxar si vol treballar

•Existia una dependència molt forta de la mina, un cop es va tancar es va perdre
molta capacitat d'oferir llocs de treball

•La situació de crisi generalitzada fa que fins i tot joves que estaven treballant fora
ara tornin a viure a Cardona a casa dels pares perquè han perdut el seu lloc de
treball

•La situació és molt complicada i els joves tenen molts obstacles i limitacions per
instal·lar-se laboralment Cardona

•El fet que Cardona tingui una població força envellida fa probable que un sector a
potenciar fos el de l'atenció a les persones. Dos altres sectors que caldria explotar i
dels quals se'n podria treure profit és el turisme i la branca agroalimentària. Cal
que el poble es reinventi, no es pot mantenir sempre en un estat de resignació per
haver perdut ja fa temps la mina com a pol d'atracció, cal trobar-ne d'altres
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Polítiques i serveis d’ocupació municipals

Joves

•Es realitzen cursos de formació laboral i fóra bo que es fessin de manera regular i
més variats

Grups polítics

Professionals

•L'accessibilitat a la borsa de treball hauria de ser més fàcil. Millorar la consulta de
la borsa mitjançant el web de l'ajuntament

Entitats

•Caldria potenciar la borsa de treball perquè hi hagi més ofertes de feina del poble i
la comarca
•Oferir algun servei per ajudar a qui vulgui muntar la seva empresa

•La borsa de treball actual funciona correctament, però, donades les dimensions del
municipi, caldria reforçar-la amb ofertes de feina d'altres pobles de la comarca

•La borsa de treball és completa, potent i té un bon funcionament.

•Des de l'ajuntament es du a terme una bona intermediació a l'hora d'ajudar els
joves a trobar feina a les empreses del municipi

•Cal potenciar molt més el departament de promoció econòmica. No és gens fàcil
perquè hi ha pocs recursos, però s'ha de ser creatiu per oferir als veïns eines i
recursos per entrar al mercat de treball.

•L'ampliació del polígon industrial és una possibilitat que el municipi s'hauria de
plantejar, tot i que és complicat actualment trobar empreses amb capacitat
d'endegar nous projectes
•La borsa de treball funciona correctament i l'atenció als aturats és bona
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Joves

Emprenedoria

•No hi ha esperit emprenedor i aquesta mentalitat s'hauria de canviar, tot i que la
gent no munta coses perquè té por que no funcionin

•Es valora positivament l'entitat Goral. Tot i així, fa mesos que no se sap quines
accions està duent a terme

•Els governs haurien de donar més facilitats als emprenendors, des de l'Ajuntament
també es podria fer alguna cosa perquè sorgeixin noves empreses. Aquestes
empreses no han de tenir com a públic estrictament la població de Cardona

Grups polítics

Professionals

Entitats

•La mina ofereix oportunitats perquè turistes vinguin al poble, però no s'aprofita
prou.

•La possibilitat que els joves treballin al poble passa perquè s'atreveixin a crear els
seus propis negocis

•No hi ha un caràcter emprenedor entre els joves que els faci llançar-se a la creació
de la seva pròpia empresa, potser l'excés de paperassa i les poques facilitats que es
presten des de l'Administració ho impedeix

•Fins a dia d'avui les inversions i la generació de llocs de treball s'havien impulsat
des de la iniciativa pública, ara aquest paper l'ha de jugar la iniciativa privada si
volem mantenir els mínims de l'estat del benestar. Per tant, cal ajudes eficients per
a tot aquell que tingui una idea o vulgui començar un projecte

•Es valora la tasca de l'associació Goral en tant que promou entre els joves el
caràcter emprenendor i els ajuda a guiar-los en els seus projectes professionals

•La població cardonina és poc avesada a l'emprenedoria i la manca de recursos
econòmics per iniciar projectes empresarials encara agreugen més aquesta realitat

•L'emprenedoria és una gran via de solució per als joves donat l'alt grau de
dificultat per accedir al mercat de treball. El projecte de l'entitat Goral és una bona
iniciativa per orientar i motivar aquelles persones que tenen inquietuds per
muntar negocis particulars
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La condició d’aturat és la característica, en termes laborals, més estesa entre els joves de tot el

país, i Cardona segueix les passes de la mitjana de tot el territori català pel que fa a la taxa

d’atur juvenil. Com és evident, per tant, es tracta d’un atur generalitzat en aquest col·lectiu i

que el seu origen no el podem focalitzar en causes d’índole simplement locals. Dit això, els
municipis han de tendir cap a convertir-se en una eina important d’ajuda en la recerca de

feina, de bona coordinació entre els joves del poble i les empreses locals, d’assessorament
al jove emprenedor i d’oferta de recursos formatius en consonància amb les particularitats
del mercat laboral actual.

Cardona és un poble que encara pateix les conseqüències del tancament de la seva mina ja
que aquesta activitat oferia una borsa de llocs treball notable i el municipi se’n beneficiava.

Tanmateix, els cardonins s’han adaptat al nou escenari i miren més enllà del terme per

trobar una feina. En aquesta línia, els joves, un cop acabada la seva etapa formativa, es

troben mancats d’oportunitats laborals i es veuen obligats a marxar fora del municipi; situació

que propicia que el jove ja s’instal·li a viure de manera estable prop del lloc de treball i, en

molts casos, deixi de residir a Cardona. En moltes d’altres ocasions, però, ja sigui per manca

d’ofertes laborals, per poca adequació del perfil del jove al mercat de treball o per la baixa

formació de l’aturat, el jove cardoní no disposa de sortides laborals; almenys és el que

s’extreu de les diferents jornades participatives i de les dades presentades a l’apartat

d’investigació quantitativa.

Per tal de fer front a aquest complex escenari es plantegen tres línies d’actuació

complementàries entre si. D’una banda, es planteja que des de l’Ajuntament es dediquin
més esforços i recursos a serveis de formació ocupacional, a l’atenció a l’emprenedor i,

sobretot, a potenciar una borsa de treball per tal de convertir-la en una veritable base de

dades eficaç, tant des del punt de vista de l’ofertant com del demandant. D’altra banda, un
factor a tenir molt en compte és l’adequació del perfil formatiu del jove al mercat laboral; en

aquest sentit, s’exposa que l’oferta d’uns cicles formatius dissenyats estratègicament en funció

de les necessitats de les empreses locals i regionals podria donar eines a molts joves per
trobar un lloc treball. Finalment, un aspecte més emocional i actitudinal, però alhora

determinant, és l’esperit emprenedor del jove. Al llarg de les sessions els assistents han
remarcat la falta de capacitat del jove per afrontar nous reptes personals lligats al món
laboral i, també, que aquesta manca de voluntat per desenvolupar iniciatives privades és de les
poques opcions que existeixen actualment per generar llocs de treball al municipi. Si ens

basem en aquesta anàlisi i considerem que l’emprenedoria és un camp a recórrer, cal que
cada administració, inclosa la local, actuï per facilitar la implantació de nous negocis i la
creació de noves empreses. L’establiment d’un servei d’assessorament a l’emprenedor o

l’ajuda en la tramitació dels “papers” per a l’obertura d’una activitat poden ser un entrebanc

menys perquè un jove decideixi emprendre la seva pròpia aventura.
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Actuacions

•Fira de l'estudiant. La Fira de l’Estudiant del Bages s’adreça principalment a
joves d’entre 15 i 20 anys i vol ser un lloc referent per a totes aquelles
persones que han de prendre decisions sobre la seva vida acadèmica o
professional. Objectiu: oferir un espai de suport als tutors/es de les aules dels
centres de secundària i als informadors/es dels punts d’informació juvenil en
l’orientació academicoprofessional que aquests duen a terme.
•Trobada de delegats del Bages. La trobada s’adreça principalment a joves de
12 a 18 anys i es du a terme a mitjan novembre de cada any. Hi participen uns
100 alumnes que són delegats/des dels centres del Bages. L'encontre té lloc en
una casa de colònies on els joves participants duen a terme diverses activitats
referents a la tasca del delegat/da a l’aula. Aquestes activitats són
dinamitzades pels alumnes de primer i segon del cicle formatiu de grau
superior d’Animació Sociocultural de l’IES Guillem Catà de Manresa. En
l’organització també hi participen els tècnics de joventut dels municipis de la
comarca. Objectiu: oferir als joves delegats un espai d’intercanvi d'experiències
dels diferents centres d’ensenyament secundari de la comarca.

Recursos i serveis
•Fira de l'estudiant. La Fira de l’Estudiant del Bages s’adreça principalment a
joves d’entre 15 i 20 anys i vol ser un lloc referent per a totes aquelles
persones que han de prendre decisions sobre la seva vida acadèmica o
professional.
•Educadora social. L'Ajuntament de Cardona compta amb una educadora social
per impulsar aquells projectes educacionals que poden afavorir el
desenvolupament de la vida social de la població.
•Ludoteca. L'Ajuntament de Cardona compta amb un espai adreçat al lleure i la
formació dels joves.
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Grups polítics

Professionals

Entitats

Joves

Cicles formatius

•La no existència de cicles formatius fa difícil que els joves aprenguin oficis i trobin
feina al poble

•No s'ofereixen cicles formatius i el fet que els joves s'hagin de desplaçar a un
municipi veí dificulta l'accés a aquest tipus de formació reglada. La mala
comunicació en transport públic amb els pobles o ciutats veïnes és un impediment
perquè els joves decideixin cursar aquesta formació

•La incorporació de formació professional seria molt interessant en algun sector,
com per exemple la fusta. Tot i que la formació en oficis és complicada perquè es
necessita de recursos materials costosos per al seu aprenentagte
•Caldria escollir una branca dels mòduls professionals i especialitzar-s'hi. També
cal valorar l'opció de mancomunar aquest servei de formació amb pobles veïns

•És una mancança important la manca d'oferta en formació professional, cal
estudiar la seva implantació a curt-mig termini

•Els joves s'han de desplaçar i pagar un transport si volen accedir a cursos de cicles
formatius, això és un gran obstacle. La delicada situació econòmica de les famílies
encara agreuja més aquesta situació

•És una necessitat posar en marxa Cicles Formatius a Cardona. Hi ha moltes
persones que necessiten formació i si han de marxar fora per estudiar no ho faran

42

Pla Local de Joventut de Cardona 2015-2018

Entitats

Joves

Línies de batxillerat

•Bona oferta de les diverses línies de batxillerat que s'ofereixen a l'institut

•Existeix una demanda massa petita per obrir la línia de batxillerat artístic

•El nivell i/o exigència per superar els cursos de batxillerat és baix, en conseqüència
els joves tenen problemes tant per accedir a la universitat a través de la selectivitat
com per aprovar les matèries de la carrera universitària

•Donada la mida de la població i de la franja jove és adequada l'oferta de
batxillerats que actualment s'imparteixen. Oferir totes les línies no seria sostenible
econòmicament
•Fóra interessant potenciar i especialitzar-se en una de les línies de batxillerat i
acordar amb un poble del costat (Solsona) que s'especialitzi en una altra línia.
L'objectiu seria ser referents a la zona en un àmbit i poder garantir la millor
qualitat formativa als joves

Grups polítics

Professionals

•El nombre d'alumnes en els grups classe és adequat. Des del tancament de la mina,
la quantitat d'alumnes de batxillerat s'ha estabilitzat

•Des de l'institut no s'ofereixen totes les línies de batxillerat, però seria un error
obrir una nova línia de batxillerat com l'artística perquè no s'ompliria i suposaria
un cost desproporcionat per a les institucions

•Les actuals línies de batxillerat que s'ofereixen atenen força bé la demanda dels
joves i s'adapten als recursos públics de què es disposen. Obrir-ne de noves seria
un risc
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Grups polítics

Professionals

Entitats

Joves

Instal·lacions educatives

•L'institut disposa d'unes instal·lacions molt velles que caldria renovar i, sobretot,
manca un espai adequat per a la pràctica esportiva

•El professorat no demostra estar motivat en la seva vessant de docència i això
provoca que el nivell assolit pels joves alumnes no sigui l'idoni per afrontar la
prova de selectivitat
•La manca de motivació dels docents de l'institut es trasllada a l'alumnat fent que
aquest perdi l'interès per l'estudi i que estigui poc motivat en el treball a classe

•En base als recursos municipals actuals els centres es troben en un estat correcte
per a l'ensenyament, tot i així a l'institut podria fer-s'hi algun petit arranjament

•Els diversos centres educatius estan ben dotats quant a recursos materials i capital
humà. En un altre moment econòmic es podrien plantejar millores estructurals o
significatives, però a dia d'avui tan sols es poden contemplar petites accions per
facilitar el procés d'aprenentage als alumnes

•És evident que es podrien millorar alguns espais i gaudir de més material als
centres, però s'ofereix una bona qualitat d'educació i les instal·lacions no són un
obstacle per al bon aprenentatge dels alumnes
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La formació i l’ensenyament constitueixen una eina imprescindible per madurar en valors,

actituds i comportament. Les reunions de treball realitzades han permès comprovar que
l’escola juga un paper més enllà de la pròpia matèria didàctica que s’imparteix. Queda palès

que la tasca del professorat i l’entorn educatiu han d’incidir de manera més contundent sobre

la maduresa vital de l’alumne. Cardona, com d’altres poblacions, gaudeix d’un col·lectiu jove

que, per motius i causes diversos, tendeix a caure en hàbits poc saludables i que, en la mesura

que sigui possible, cal corregir. En aquest sentit, l’escola i l’educació són un pilar fonamental, i

juntament amb l’educació domèstica, són la base de la socialització dels joves.

Donada la taxa d’atur juvenil actual és evident que cal efectuar alguna anàlisi a banda de

culpar la crisi d’aquest escenari desesperant. En el cas de Cardona, si bé els titulats

universitaris també es troben en una situació laboral precària, existeix una borsa de joves
que no pot accedir a cursar aquests estudis i acaba per finalitzar la seva etapa formativa

després del batxillerat. Aquests igualment tenen problemes per accedir als cicles formatius

que s’ofereixen a poblacions veïnes com Solsona a causa de problemes logisticoeconòmics o

familiars i, per tant, les seves probabilitats d’entrar al mercat de treball es veuen encara més

reduïdes. Si tenim en compte els indicadors - universitaris inactius o aturats i joves sense
capacitat d’accés als cicles formatius-, ens trobem clarament que els cicles formatius podrien
ser una vàlvula de salvació per a alguns joves. En aquesta línia, i així va fer-se esment en les

sessions participatives, l’oferta de cicles f ormatius al propi municipi és una prioritat que
s’hauria d’abordar per tal que a curt-mig termini sigui una realitat. Tant la tendència de

necessitats laborals del mercat, la urgent necessitat perquè cap jove acabi la seva formació
de manera precoç, com la facilitat d’accés i proximitat al centre educatiu són factors clau per

incidir en la idea que caldria endegar un projecte per oferir una o més especialitats de

cicles formatius a Cardona.

En un context de crisi i de contínua adaptació dels recursos al pressupost de les
institucions, és gairebé utòpic parlar d’obrir una nova línia de batxillerat. Aquesta realitat és

entesa i compartida per la major part dels assistents a les reunions i, a més, s’entén que

l’actual oferta d’especialitats és la correcta actualment. No obstant això, s’ha apreciat una
certa preocupació en la sessió realitzada amb els joves per la capacitat dels docents a l’hora

de motivar els alumnes, i s’especula sobre si aquest fet pot afectar potencialment el

rendiment dels alumnes i e ls posteriors resultats a les proves de selectivitat.
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Actuacions

•No em ratllis! Obra de teatre dirigida a joves de 3r i 4t d'ESO vinculada al
tractament del tema de les drogodependències i en la qual es parlava de
manera lúdica i pedagògica de diferents substàncies. Objectiu: informar i
sensibilitzar els joves del risc que suposa el consum de substàncies prohibides.
• Órdago! Programa per a joves de 1r a 4t d'ESO en el qual s'abordava la

prevenció de les drogodependències als centres i fomentava estils de vida
saludables. S'impulsava des de la Fundació Catalana de l'Esplai amb l'aval de la
Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, l'organisme que programa, planifica i coordina les
accions en matèria de drogodependències: assistència, prevenció i reinserció.
Aquesta actuació va realitzar-se en els cursos 2009/10 i 2010/11. Objectiu:
facilitar informació a l'alumnat i que aquest desenvolupi els valors, les actituds
i les habilitats necessàries per decidir de forma raonada i autònoma amb
relació al consum de drogues i adopti estils de vida saludables.

•Anem de festa. Xerrada-taller teoricopràctica dirigida a alumnes de 4t d'ESO i
realitzat en els cursos 2011/12 i 2012/13. A través de la sessió s'intentava
identificar i treballar els conceptes de relacions afectives, sexualitat, sexe i
drogues a partir de situacions properes de l'imaginari adolescent. Es va fer als
dos centres d'educació secundària i va tenir molt bona acollida. La xerrada va
anar a càrrec d'una professional de l'Associació Energy Control.
•Projecte Cardona Integral. L'Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE
desenvolupen el Projecte Cardona Integral. En el marc d'aquesta iniciativa es
tiren endavant programes i actuacions de foment dels hàbits saludables entre
els joves.

Recursos i serveis

•Comissió social. L'Ajuntament de Cardona va crear l'any 2006-2007 la Comissió
Social. Un òrgan format per l’Ajuntament de Cardona, els Serveis Socials
municipals, els centres educatius i les AMPA, Càritas i Creu Roja de Cardona. A
banda, també hi eren representats els Mossos d’Esquadra, la Policia Local, el
CAP de Cardona i les entitats juvenils Agrupament Escolta Hug-Folc i Cardona
Jove. Objectiu: treballar en la prevenció contra les drogodependències i a favor
dels hàbits de vida saludables, especialment entre el col·lectiu juvenil de la vila.
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Joves

Hàbits

•El consum d'alcohol, tabac i "porros" és força generalitzat i segueix una línia
ascendent. Aquest hàbit és fruit, en molts casos, d'avorriment i falta d'alternatives

•Afrontar la realitat d'aquests mals hàbits intentant informar millor els joves de les
seves conseqüències és un error. Tot jove sap que les drogues no són bones i la
pedagogia com a estratègia per evitar-ne el consum és ineficaç

Grups polítics

Professionals

Entitats

•La coarció per part de la policia enfront d'aquestes pràctiques no és la solució, però
els agents no actuen de manera gaire estricta per aturar aquests comportaments

•Hi ha un alt consum de droga i també una alta laxitud i permissivitat. Aquest hàbit
es veu potenciat perquè gairebé tot l'oci ofertat implica alcohol i droga. Exemple:
cursa dels borratxos (Carnaval)
•A l'institut es fan bastants cursos i tallers per conscienciar i sensibilitzar, però el
problema recau en el fàcil accés del jove a aquestes substàncies

•El consum es produeix en perfils molt concrets de joves. La dificultat econòmica
per inscriure un fill en activitats extraescolars i/o culturals provoca la desocupació
del jove i li permet un temps lliure que el fa caure en aquests hàbits insaludables

•L'accés al tabac, l'alcohol i les drogues és senzill i el consum augmenta de manera
exponencial

•Existeix una cultura del "botellón" generalitzada i cada vegada atrapa de manera
precoç a més joves. Aquests s'organitzen i promouen aquestes conductes a través
de les xarxes socials, fet que senyala la manca de pudor i vergonya del jove pel que
fa a aquests hàbits de consum

•La família hi juga un paper fonamental i caldria que aquesta fomentés activitats
cíviques i els pares i adults reduissin el grau de permissivitat i exercissin l'autoritat
moral sobre els fills

•Hi ha un consum elevat de drogues, però es produeix d'amagat i costa molt actuarhi. S'han endegat en diverses ocasions programes de prevenció i sembla que hi ha
hagut una bona resposta per part dels joves
•L'accés a l'alcohol i les drogues és excessivament fàcil; les associacions de pares i
mares hi estan treballant des de fa temps
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Grups polítics

Professionals

Entitats

Joves

Serveis i instal·lacions

•El CAP no disposa de la major part d'especialitats que podem necessitar durant
l'any, per això ens veiem obligats gairebé sempre a desplaçar-nos a Manresa
•Obrir les 24h el CAP és car i segurament no compensa, però fóra bo que pogués
estar obert alguns dies a la nit coincidint amb activitats que es fan al poble de nit

•L'esport és una bona alternativa per oferir als joves i competir amb aquest mal
hàbit d'estar al carrer fumant i bebent, però hi ha una manca de disponibilitat de
les instal·lacions esportives per organitzar-hi activitats

•El poble té assumit que el CAP deriva gairebé sempre a Manresa el malalt i això
suposa que molta gent gran que no té mitjans per desplaçar-se quedi desemparada
i mal atesa
•Tot i reconèixer el cost de mantenir l'equipament obert 24h és una prioritat bàsica
que un veí pugui ser atès en qualsevol moment del dia sense necessitat d'haver de
visitar un centre sanitari d'un altre del municipi
•Arribar als joves/famílies amb dificultats no és fàcil, però caldria impulsar algun
programa o servei d'apropament que permetés facilitar l'accés i participació del
jove a les activitats de lleure que s'organitzen de manera pública i privada

•La tendència general és contenir la despesa en aquells camps que sigui possible.
L'ús del CAP a les nits és simbòlic i s'entén que les institucions redueixin despesa
per aquesta via
•Existeix un problema greu quan una persona gran necessita atenció mèdica i pel
seu propi peu o mitjans no pot desplaçar-se a Manresa

•El centre d'atenció primària gaudeix d'unes instal·lacions correctes; la mancança
ve donada per la manca d'especialistes i això provoca que moltes persones
acostumin a dirigir-se directament a Manresa

52

Pla Local de Joventut de Cardona 2015-2018

Conclusions qualitatives sectorials

53

Pla Local de Joventut de Cardona 2015-2018

Parlar de jove és, entre moltes altres coses, parlar de diversió, festa i descontrol. La tradició

de consums elevats d’alcohol i tabac ha passat de generació en generació i actualment el seu

consum augmenta exponencialment entre la població jove. Un dels factors més preocupants

és que el jove, sent conscient del risc que suposa el consum d’aquestes i d’altres substàncies,

hi cau i, en ocasions, n’abusa.

Enfront d’aquesta realitat contrastada pels assistents a les sessions de participació es fa difícil

trobar mecanismes de solució o que puguin disminuir aquest escenari. Els programes de

sensibilització i d’informació sobre els hàbits saludables i el perill de consums irresponsables

d’aquestes substàncies han estat una tònica en els darrers anys, però sembla que no
tenen cap efecte ni impacte sobre els joves i que aquests segueixen amb les mateixes
pràctiques. L’actuació dels agents de la policia local tampoc no és una eina eficaç contra
aquesta actitud i un augment de la seva capacitat coercitiva tampoc no es veu com una línia

de solució.

Cal, però, conèixer les causes del consum generalitzat de tabac i alcohol entre els joves i, en

base a la investigació qualitativa, l’oci, el temps lliure i la família són variables clau en

aquest sentit. D’una banda, les activitats lúdiques al voltant de festes locals i del calendari
tradicional comporten l’organització d’actes i la creació d’un context adequat per a un

consum més estès de les substàncies. És evident que aquesta variable és complicada de

reconduir, ja que la manera de viure les jornades festives del poble és decisió del propi jove.

Pel que fa al temps lliure, s’ha detectat una certa preocupació pel temps que determinats

joves passen al carrer i s’entén que la no ocupació de l’horari diürn amb activitats esportives,

socials o culturals tendeix a incrementar aquest comportament. I pel que fa a la família, es

considera un actor transcendental en la socialització del jove i, per tant, cal treballar perquè
l’exemple, els valors i l’educació dels membres de la família segueixi un camí basat en els
hàbits saludables i una actitud responsable envers el consum de tabac, alcohol i altres

substàncies. La cerca d’eines per resoldre aquest consum exponencial per part dels joves és

un element que genera preocupació entre els participants, ja que es considera molt complex
poder condicionar la llibertat i decisió del jove envers quina ha de ser la seva actitud i

comportament en aquest àmbit.

En el terreny dels serveis sanitaris, s’ha copsat un desencís pel fet que el CAP no disposi

d’algunes especialitats i per la limitació horària que pateix a la nit; cosa que provova que
Manresa sigui la població destí per a molt joves i famílies que necessiten d’atenció mèdica.

Això no obstant, existeix una sensació d’impotència davant aquesta circumstància, ja que
s’entén que és conseqüència de la crisi i les seves ramificacions en el món local.
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Actuacions
•Xprem l'estiu. Programació i realització de tallers durant el període estival de
2011 i 2012. Tipus d'activitats efectuades: taller de graffitis, taller casteller
(amb un total de 40 participants), danses del món (amb un total de 25
participants), taller de circ (amb uns 20 participants). Objectiu: promoure
activitats lúdiques, saludables i de cultura popular durant el període no lectiu
dels joves.
•Taller de còctels sense alcohol. Durant l'any 2012 va endegar-se una iniciativa
amb la col·laboració de Gaèlic i Tutti Bar Musical que consistia a ensenyar els
joves a elaborar còctels, però sense alcohol. Objectiu: donar a conèixer als
joves begudes estimulants i atractives sense alcohol.

Recursos i serveis
•Espais per a activitats. Els joves disposen d'espais i locals on organitzar
conferències, representacions teatrals, xerrades, concerts, tallers i activitats
diverses. Aquests són el teatre Els Catòlics (espai escènic musical) i el Centre
Cívic (usos a determinar). Objectiu: posar a l'abast dels joves diferents espais
perquè puguin desenvolupar les seves inquietuds.
•Espais de reunió. Les associacions i col·lectius organitzats de Cardona
disposen del Portal Graells, la Granja "Victu" i el Centre Cívic per desenvolupar
la seva activitat diària. Objectiu: facilitar l'associacionisme mitjançant l'oferta
d'espais on les entitats locals puguin reunir-ne, trobar-se i planificar les seves
actuacions.
•Casal multiesportiu. El Casal Multiesportiu es desenvolupa durant els mesos
d'estiu i per Nadal i ofereix un cicle d'activitats esportives i d'oci per als més
joves.
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Oferta d’activitats

Joves

•Manca una oferta lúdica concreta per a dies senyalats del calendari com la revetlla
de Sant Joan, Cap d'any o Reis

•Durant l'any, tret de Festa Major o Carnaval, hi ha poca oferta d'activitats i caldria
pensar en un programa d'actes més regular i continuat

•La iniciativa juvenil per organitzar o impulsar activitats a vegades es veu aturada
per entrebancs burocràtics o polítics

•Els joves d'entre 15 i 17 anys no participen gaire de les activitats del poble i fóra bo
organitzar-ne de cara que aquests joves milloressin la seva implicació amb el
municipi

Grups polítics

Professionals

Entitats

•Els artistes locals necessiten de més recolzament i suport per part de l'Ajuntament

•Hi ha joves que no participen de l'oci i per tal d'encarar aquesta realitat es podria
crear la figura del mediador que ajudés a integrar i fer participar aquests joves
amb problemes en les activitats organitzades al poble

•Manquen activitats de cap de setmana, però també un programa regular de lleure i
cultura durant tot l'any

•Les activitats que s'organitzen tant des de l'Ajuntament com des de les entitats no
cobreixen la franja dels joves entre 14 i 18 anys

•L'oferta d'oci és notable si tenim en compte els recursos i la infraestructura de què
disposa el poble, tot i que se li hauria de trobar un nou enfocament. Els esforços
s'haurien de destinar a impulsar activitats culturals
•Els més petits ja gaudeixen d'una bona proposta d'activitats, però la franja entre
14 i 20 anys queda descoberta

•Molts joves no tenen l'oportunitat de participar de les activitats d'oci o lleure pels
preus que s'han de pagar

• Tant les associacions i entitats com els clubs esportius funcionen molt bé i
aglutinen molts joves; potser també fóra bo potenciar activitats esportives no
competitives

•Les possibilitats d'oci nocturn a Cardona són mínimes i per això molt joves marxen
a Solsona

•La Festa Major és un dels puntals de l'activitat cultural i social, hi participa gairebé
tothom
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Espais

Joves

•El carrer i el bar haurien de ser substituïts, sobretot el cap de setmana, per un lloc
de trobada juvenil com ara un local polivalent
•Hi ha colles de cultura popular o grups de música locals que no disposen d'un lloc
per assajar

•Al Centre Cívic s'hi hauria d'habilitar un espai per a joves, tot i que a les tardes la
majoria de joves ja estan ocupats amb activitats extraescolars

Grups polítics

Professionals

Entitats

•La biblioteca és un bon lloc per mostrar les obres dels artistes locals i actualment
no s'aprofita prou

•Existeix una mancança de locals on realitzar activitats de lleure o d'encontre dels
joves

•Les entitats i associacions no gaudeixen d'espais on reunir-se, assajar o organitzar
activitats. Recuperar l'espai del cinema seria un bon començament per donar
resposta a aquest dèficit

•Cardona no té un paquet d'equipaments que serveixi per cobrir eficientment
l'activitat cultural i de lleure del poble, al mateix temps que suposa un límit per a la
proposta de noves iniciatives
• La posada en marxa del centre cívic pot donar, en part, resposta a algunes de les
reivindicacions pel que fa a joves i entitats. L'espai hauria de poder convertir-se
en un espai de trobada i també un punt d'informació per als joves

•Es valora que el centre cívic és un espai on els joves poden tenir cabuda, tot i que
en aquest moment encara s'està estudiant quins usos i quin tipus de gestió tindrà
l'equipament
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L’oferta d’activitats de lleure, culturals i lúdiques per part d’un ajuntament sempre acostuma

a no adaptar-se al cent per cent a les necessitats reals dels veïns i veïnes del poble; a

Cardona també succeeix això, però cal veure en quines circumstàncies es produeix aquest
desencaix.

Mantenir una oferta regular i durant tot l’any és un repte per a qualsevol equip de govern
i, en aquest cas, és una demanda dels participants a les sessions. Cardona té marcat a l’agenda

un seguit de festes importants que es celebren de manera ambiciosa però, al mateix temps,
li costa oferir activitats al llarg de l’any. No és gens fàcil omplir periòdicament d’actes

ludicoculturals el poble, fonamentalment per la despesa econòmica que suposaria, però sí
q u e es podrien trobar alternatives menys costoses i que donessin resposta a les demandes

de la població jove.

El jove cardoní té inquietuds i actituds diverses a l’hora de formar part de colles, entitats i

participar d’activitats. En aquest sentit, existeix una franja d’edat complicada que

probablement queda relativament força allunyada de l’activitat cultural i social del poble.

Concretament, els joves d’entre 14 i 18 anys representen un col·lectiu difícil de contactarhi, tal com a la sessió amb les entitats es va fer palès, però cal sumar-hi el fet que l’oferta

d’oci no cobreix de forma adequada els joves d’aquesta edat. Aquesta és una problemàtica no

detectada tan sols a Cardona, però igualment cal atacar aquesta situació amb voluntat de

resoldre-la. A aquesta realitat cal afegir-hi la poca sensibilitat d’alguns joves envers els

actes organitzats des de l’Ajuntament i l’obstacle que suposen els seus preus. També cal tenir

en compte que actualment els joves d’aquesta edat passen força hores al carrer i això els

allunya encara més de la integració amb entitats o associacions locals. Una de les vies de

treball per encarar aquest problema és la d’habilitar un espai de trobada per als joves en el

qual trobin un lloc per reunir-se, compartir temps i activitats lúdiques i, per què no,

informació d’interès per a ells. El Centre Cívic és un dels projectes que podria ajudar a
revertir l’actual escenari.

Disposar d’espais per a les entitats és una de les altres lluites de tot ajuntament; en aquest

cas, els resultats de les sessions de participació posen de manifest aquest dèficit. No obstant

això, sembla que una línia de treball força avançada és el procés participatiu per acordar els

usos d’un nou equipament -Centre Cívic- que en aquest moment s’està començant a posar en

marxa. Aquest espai polivalent podria significar un canal per esponjar les peticions de joves i
entitats alhora.
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Actuacions

•Construcció d'habitatge de protecció oficial. Va desenvolupar-se una
promoció de vint pisos a preu assequible que van ser adquirits i absorbits
ràpidament donat l'alt grau de demanda. L'escenari negatiu que va viure i viu
el sector de la construcció i la falta de recursos per part de l'Administració va
fer impossible endegar una nova línia de promoció d'habitatge de protecció
oficial. Objectiu: oferir pisos a un preu assequible a la població cardonina i, en
especial, als joves.

Serveis

•Oficina Local d'Habitatge Supramunicipal. L'Ajuntament de Cardona,
juntament amb els ajuntaments de Súria i Navàs, tenen constituïda una oficina
d'habitatge compartida per tal de donar informació dels ajuts existents en
matèria d'habitatge.
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Grups polítics

Professionals

Entitats

Joves

Escenari actual i polítiques de futur

•Els preus són cars, però hi ha força pisos buits de nova construcció i també vells
que s'haurien d'omplir d'alguna manera o ajudar que el jove hi pugui accedir

•La reforma dels pisos vells desocupats faria més atractius aquests habitatges i es
podrien aprofitar per posar-los a un preu de lloguer assequible
•L'alt cost de l'habitatge impedeix que gent de l'entorn vingui a viure a Cardona

•L'oferta és superior a la demanda i això fa que hi hagi pisos buits, sobretot al
centre. Aquests, però, són vells i fóra bo fomentar-ne la seva rehabilitació i posarlos en circulació
•La borsa d'habitatge protegit que es va impulsar (20 pisos) va funcionar molt bé,
tot i que el contracte d'arrendament hauria de tenir una durada superior a 5 anys

•El jove té difícil accedir, des d'un punt de vista econòmic, al lloguer dels pisos
actuals; calen polítiques d'ajuda o reorientar la tipologia de pisos als quals pot
tenir accés el jove cardoní (micropisos)

•La realitat actual és complexa i no deixa gaire marge per a la implementació de
polítiques d'habitatge eficients i que donin una resposta clara als joves

•Els nuclis de Cardona i la Coromina han de ser un focus d'inversió per potenciarlos, dinamitzar-los i rehabilitar-los en la mesura que sigui necessari

•És un problema l'accés dels joves a l'habitatge ja que tant el lloguer com la compra
són cars si ho comparem, per exemple, amb Manresa

•Existeixen pisos buits vells que caldria rehabilitar abans d'entrar-hi, no hi ha pisos
buits nous perquè la bombolla immobiliària no va afectar el poble
•L'actual oferta en habitatge és baixa i cara, caldria impulsar promocions
d'habitatge social
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Cardona no és una excepció en l’afectació de la conjuntura econòmica i de la crisi de la

construcció i, per tant, disposa d’un parc d’habitatge superior al que pot absorbir la pròpia

població. Un altre dels elements indispensables per entendre l’actual situació en el camp de

l’habitatge a Cardona és l’indicador del preu de l’habitatge. Segons es conclou després de les

jornades de treball i amb les dades exposades a la diagnosi quantitativa, el preu de
l’habitatge de lloguer és elevat i, sobretot, superior a la capacitat de pagament per part d’un
jove.

En el passat recent va efectuar-se una promoció d’habitatge protegit que va funcionar

correctament i va gaudir de molt èxit de demandants. Ara, però, aquests tipus de mesures de

reconducció dels preus del mercat de l’habitatge són pràcticament impossibles d’endegar i

l’Ajuntament s’ha de plantejar noves fórmules per afavorir l’accés del jove a l’habitatge. En
aquesta línia, la rehabilitació o reforma de pisos actualment desocupats i vells sembla que pot

ser una via a treballar en un futur proper. Els nuclis de Cardona i la Coromina haurien de ser

sotmesos a intervencions de rehabilitació i adaptar-los a la nova realitat social i econòmica.

Tant els metres quadrats com el preu són factors determinants per emmotllar l’oferta

d’habitatge a la demanda actual, principalment la del jove. Una població jove sense seguretat

econòmica, alguns d’ells amb contractes precaris i d’altres sense una feina estable, i una

tendència del jove a marxar del municipi hauria de fer “despertar” la proactivitat de

l’Ajuntament pel que fa a l’impuls de polítiques d’habitatge afortunades pel temps que
vivim. Val a dir que l’actual situació econòmica de la majoria d’ajuntaments del país, el poc

marge de maniobra que permet el pressupost en la partida d’inversions, la manca d’ajuda per

part d’institucions supramunicipals i la passivitat o inactivitat de qualsevol iniciativa privada

en aquest terreny posa les coses molt complicades i dificulta l’encontre de solucions.

Mentre la taxa de desocupació no disminueixi i el jove no pugui ocupar-se de forma estable i

digna, les sortides a aquest entramat resultaran molt complexes, però sí que s’ha d’intentar

des de l’Administració local traçar les línies a seguir i posar les bases perquè el jove

pugui conviure amb la crisi i la precarietat laboral i, alhora, gaudir d’un habitatge digne.
Això vol dir, com s’ha apuntat des de les taules de participació, que cal una reorientació de la

política de pisos.
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Actuacions
•Entitats juvenils. En el municipi hi ha quatre entitats juvenils de diferent
activitat, són: Associació Juvenil Cardona Jove, Agrupament Escolta Hug Folc,
Music-On Group i Grup de Joves de la Coromina. Objectiu: promoure l'esperit
associatiu dels joves i donar-los eines per a que sorgeixen noves entitats que
vetllin pel poble.
•Facebook de la Comissió social. La creació del facebook d'aquest òrgan
permet comunicar-se millor entre els seus membres, compartir punts de vista i
reflexions i donar a conèixer al poble l'existència i funcions d'aquesta comissió.
Objectiu: ampliar i millorar l'àmbit d'actuació de la Comissió social.
•Foment de la participació dels joves a les festes locals. Línia per implicar els
joves en l'organització de les festes populars del poble. Les accions previstes
eren incorporar els joves a les comissions ja existents, donar suport als actes
que organitzin els col·lectius joves i dotar les programacions d'activitats
atractives pels joves. Objectiu: motivar als joves perquè intervinguin en la
programació i organització de les festes.

Recursos i serveis
•Centre cívic. Promoure que aquest sigui un espai on les entitats juvenils i
associacions puguin trobar-se i relacionar-se. Objectiu: agrupar la major part
de l’associacionisme cardoní en un mateix espai i fomentar la seva cooperació i
coneixença.
•Interlocutors. Teòricament, el tècnic de joventut és qui ha d'exercir el rol de
mantenir el contacte i la relació amb els joves del poble, però, en aquest cas,
cal tenir en compte que el tècnic només destina una part del seu temps a
Joventut, ja que també és el reponsable tècnic d'altres àrees de l'Ajuntament.
La regidora de joventut hi destina una part de la seva dedicació, però també ha
d'atendre altres àrees de competència municipal. En aquest moment, no
existeix cap òrgan de representació juvenil. Objectiu: promoure una relació
fluïda entre el col·lectiu jove i l'ajuntament.
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Joves

Participació i associacionisme

•Les entitats del municipi funcionen bé, són diverses i organitzen força activitats al
cap de l'any; tot i així, els costa molt mobilitzar els joves i implicar-los en les seves
causes
•L'òrgan Cardona Jove, format per 15 persones, no aconsegueix implicar a tots els
joves del poble, per això valdria la pena convertir-lo en un espai representatiu al
màxim dels joves cardonins

Entitats

• Cardona Jove necessita dotar-se de més recursos i competències per reforçar el
seu funcionament i consolidar les seves actuacions

•Els joves de Cardona tenen un doble perfil. D'una banda, hi ha els que participen en
gairebé tot i, d'altra banda, existeixen els joves que pràcticament no participen en
res. A aquests últims costa molt connectar-hi
•El teixit associatiu del poble és molt ric, però als joves els manca esperit
d'associació i implicació; prefereixen que altres preparin i organitzin les activitats
•Cardona Jove està inactiva i té poques competències, només decideix quins grups
poden venir a la Festa Major. Una opció seria reconvertir-la en un consell de joves
representatiu de tots els joves del municipi

Grups polítics

Professionals

•Cal generar complicitats entre les diferents colles del poble. Un consell de joves
amb un representant de cada colla seria una bona iniciativa

•Existeix un risc d'exclusió social per part d'alguns col·lectius. Cal arribar a tots els
perfils juvenils, engrescant-los i donant-los raons per participar en les activitats
del poble
•L'activisme social és viu, però només s'aconsegueixen mobilitzar alguns grups
concrets de joves. Cal treballar per oferir possibilitats de lleure i culturals que
motivin a tots els joves de Cardona

•Cardona gaudeix de molta vida cultural i molts joves participen de les activitats
que s'organitzen des de les diferents entitats. Tot i així, els joves que abans
treballaven en fàbriques i ara es troben a l'atur són els que no s'impliquen ni
participen i caldria actuar per canviar aquesta situació

•És complicat motivar la franja d'edat d'entre 14-18 anys, potser caldria millorar
les activitats que s'ofereixen als joves d'aquesta edat
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Professionals

Entitats

Joves

Cohesió social i relació amb l’Ajuntament

•La relació amb l'Ajuntament és bona, però en ocasions és complicat que les
propostes dels joves tirin endavant a causa de la manca de recursos econòmics o
d'espais per realitzar les activitats
•La convivència al poble és correcta i no hi ha problemes entre grups de joves. La
Festa Major genera conflictes entre joves del poble i d'altres de municipis veïns

•No hi ha un problema generalitzat a nivell de convivència i existeix una bona
cohesió entre la gent del poble

•Els únics símptomes de conflictivitat apareixen arran d'algunes actituds incíviques
dels joves que no interaccionen amb les coses que es fan al poble
•La utilització del Casal d'avis per realitzar activitats diverses, també dirigides als
joves, milloraria la cohesió i convivència social

•El fet que els joves passin més hores a casa provoca l'aparició de més conflictes
familiars

•Cada vegada sorgeixen més tensions veïnals i hi ha més sensació d'agressivitat
entre els veïns. La crisi econòmica i les seves conseqüències poden ser una causa
important d'aquesta realitat
•Existeix una excessiva fragmentació, crítica social i passivitat que dificulta la
cohesió social

•Certs grups focalitzats de joves generen probles de civisme i convivència

Grups polítics

•Cardona és un poble molt divers i, tot i així, la gent és oberta i tolerant

•No existeixen problemes de convivència i cohesió entre la població cardonina, i
tampoc no hi ha dificultats d'accés a l'Ajuntament ni als regidors
•La porta de l'Ajuntament sempre està oberta als joves, però acostuma a ser
complicat que participin i tinguin iniciatives

•No hi ha una necessitat de crear un consell de joves, ja que actualment la
comunicació entre l'Ajuntament i els joves és bona, tot i que podria ser una eina
més per ajudar que el jove cardoní s'impliqui més al poble
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Conclusions qualitatives sectorials
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La implicació dels joves en els moviments veïnals i associatius acostuma a ser un objectiu i un

repte per a molts pobles, i és que l’activisme i la promoció d’activitats socials i culturals és un

termòmetre de l’estat de cohesió d’una població i que hauria d’afectar, en el bon sentit de
l’expressió, a tothom, petits i grans. Els valors que es transmeten des dels col·lectius

organitzats són importantíssims per a una bona socialització de la persona i caldria apropar-los
tant com sigui possible al jove.

La salut de les entitats cardonines i els seus programes anuals és bona, tal com

conclouen els assistents a les sessions de treball, no obstant això, les associacions són

incapaces d’arribar amb eficàcia al jove i de comprometre’l en la seva causa. Sovint,
considerem que una persona jove és, per naturalesa, la que viu la vida de forma més

dinàmica i amb voluntat d’organitzar, manifestar-se i parlar al món, però no és ben bé així.

Existeix un alt percentatge de joves que decideixen altres opcions abans que participar de

l’activitat ordinària d’una associació. Una bona part de joves prefereixen dedicar el seu temps

lliure o d’oci al carrer o a casa i aquesta circumstància dificulta molt que l’entitat pugui

contactar amb el jove i que aquest conegui les associacions del seu poble. A Cardona, un
percentatge important s’implica en algun moment de l’any amb actes organitzats per

l’Ajuntament o les entitats, sobretot en la celebració de la Festa Major; però hi ha certs

grups focalitzats de joves que durant la resta de l’any no contribueixen a la cohesió social

assistint i gaudint de les activitats organitzades a nivell local. La realitat descrita pot generar

un problema de risc d’exclusió social per a aquests joves i des de l’Administració, la
governança local i el propi teixit associatiu cal impulsar accions per tal d’evitar-ho.

Actualment no figura al poble cap òrgan de representació juvenil que s’identifiqui com la veu

del jove cardoní; en part, pot ser degut que les relacions entre els joves i l’Ajuntament són

cordials i el govern municipal és permeable a les demandes juvenils. Tanmateix, l’aparició de

l’entitat Cardona Jove ha intentat assumir aquest rol, però sembla que li manquen recursos,

competències i la representativitat suficient per encarnar aquest paper. Per tant, tal com els

assistents han apuntat durant les sessions, caldria millorar aquest aspecte creant algun nou

espai representatiu o reforçant-ne algun ja constituït.

La crisi econòmica ha arribat a moltes llars i ha fet que famílies visquin al límit i en un clima

enrarit. Moltes vegades, aquests problemes domèstics s’exterioritzen i acaben provocant

tensions veïnals, no obstant això, Cardona manté en termes generals un bon nivell quant a

cohesió social i veïnatge. Aquesta correcta convivència ciutadana s’estén entre els joves, tot
i que no es poden obviar les aparicions puntuals de petits grups que practiquen actituds
incíviques a l’espai públic.
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EIXOS ESTRATÈGICS DE FUTUR

78

Pla Local de Joventut de Cardona 2015-2018

El present apartat té per objectiu identificar les principals problemàtiques i dèficits a afrontar per
part de l’Ajuntament en termes de joventut durant el període 2015-2018 i ha estat elaborat a partir
de tota la informació extreta durant les fases de diagnosi de la realitat juvenil.

Seguint en la línia de facilitar la tasca del lector, i en coherència amb el caràcter consultiu i de

referència amb què aquest apartat ha estat concebut, els eixos estratègics de futur que es recullen
en les pàgines següents han estat classificats, novament, per àmbits d’actuació. El pes relatiu de

cada àmbit en el total d’eixos apuntats no respon a cap criteri ni orientació preestablerta, sinó que

és conseqüència directa de les mancances i dèficits detectats en les diferents fases del procés
d’investigació social, més acusats i/o nombrosos en alguns àmbits que en d’altres.

De la lectura del present apartat se n’hauria de despendre una visió general molt clara de la situació
actual dels joves cardonins, així com de les principals necessitats del municipi en aquest terreny de

cara al futur immediat. Tant és així que els eixos estratègics apuntats en aquest apartat
constitueixen el nucli dur i embrió de les propostes i projectes de futur de cara al període

2015-2018, que s’expliquen i es recullen amb detall en l’apartat posterior.

Òbviament els presents eixos constitueixen només un compendi de directrius generals, però totes

les problemàtiques i reptes immediats abordats en l’apartat de propostes de futur hi són

presents, així com la voluntat global de garantir que tots els àmbits que configuren la governança

municipal tinguin entre les seves prioritats de futur el desenvolupament de programes adreçats a
la millora de la qualitat de vida dels cardonins i cardonines.
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Ocupació

Convertir l'escola i l'Ajuntament en actors clau perquè el jove accedeixi al mercat de
treball mitjançant una formació adequada a les necessitats reals del mercat i una
prestació eficient de serveis i recursos ocupacionals



Ocupació

Inspirar en el jove l'esperit emprenedor i la seva motivació per obrir un negoci a
partir de la transmissió dels valors de l'emprenedoria, relats d'experiències d'èxit i la
facilitació d'eines per a la creació d'empreses



Habitatge

Generar oportunitats d'habitatge als joves a través de la implementació d'una
estratègia urbanística enfocada a la transformació de pisos vells i/o buits en
espais dignes i assequibles econòmicament



Educació

Treballar per tal de millorar l'oferta formativa no reglada del municipi i dotar els
joves de les competències i habilitats necessàries per accedir al mercat laboral



Salut

Implantar continguts i pràctiques durant el període d'escolarització per atacar
d'arrel la futura praxis d'actituds poc saludables com el consum exagerat de
tabac i alcohol
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Salut

Establir mètodes a nivell municipal per contactar amb els joves en risc d'exclusió social; el
treball conjunt escola-ajuntament és clau per realitzar accions d'èxit



Cultura i oci

Programar activitats des del teixit associatiu i el mateix ajuntament dirigides a cobrir les
inquietuds dels joves d'entre 14 i 18 anys



Cultura i oci

Convertir el nou Centre Cívic en un espai de trobada, informatiu, lúdic i de reunió per als
joves i les entitats juvenils



Participació

Incentivar la cultura de l'associacionisme i el voluntariat entre la població jove, alhora que
motivar els joves a participar de les accions impulsades des de les entitats locals



Participació

Identificar i constituir un grup de joves que es converteixi en una veu representativa del
col·lectiu jove del poble i sigui un interlocutor vàlid per dialogar amb l'Ajuntament
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Aquest apartat consisteix en una relació dels projectes de futur que configuren la part

operativa del present Pla Local de Joventut de Cardona. El criteri de classificació emprat en

l’agrupació de les diferents actuacions proposades és la divisió per àmbits ja utilitzada en la

Diagnosi. En total són 6 àmbits de treball, per a cadascun dels quals es pauta un nombre
determinat de projectes, els quals són presentats a partir de fitxes descriptives de caràcter

individualitzat.

Cada fitxa consta de:
-

-

-

-

Títol

Breu explicació del projecte

Relació dels agents implicats, és a dir, d’aquells agents sense la complicitat i/o

col·laboració dels quals no serà possible l’acompliment efectiu dels objectius de
l’actuació en qüestió

Eixos estratègics de futur amb què es relaciona l’actuació en qüestió

Cost estimat de les actuacions necessàries per al desplegament complet del projecte
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Implantació mesures Pla de màrqueting Turístic
La Diagnosi de la Realitat Juvenil de Cardona identifica el turisme com un dels escassos sectors
en els quals existeix potencial per tal de créixer i expandir-se des del punt de vista econòmic. En
aquest sentit, i un cop superada l'etapa més dura de la crisi, és moment de començar a posar les
bases de l'embrió del que, en el futur, s'hauria de convertir en una oferta turística susceptible
d'atraure al municip fluxos de població i econòmics. Dins d'aquesta tasca, hi ocupa un paper
principal la comunicació, ja planificada en el seu dia en el Pla de màrqueting Turístic, que a poc a
poc s'hauria d'anar desplegant a fi de donar a conèixer els elements i circuits d'interès que
Cardona pot oferir

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Fundació Cardona Històrica

1

Variable

Fira Jove Emprenedor
Seguint en la línia encetada per Goral, es proposa la institucionalització d'una jornada bianual
de promoció i incentivació de l'emprenedoria. El contingut de la jornada podria anar variant,
però d'entrada es contempla un enfocament com més pràctic i amè possible, amb punt
informatiu, xerrades imapartides per persones del municipi o de la comarca que hagin tirat
endavant algun projecte empresarial amb èxit, espai d'intercanvi d'experiències i/o idees, etc.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat bianual

Ajuntament de Cardona
Goral

2

3000 €
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Brigada Jove

Vist que l’estiu és l’època de l’any amb més demanda de feina per part dels joves, i atès que es
tracta d'un període en què a causa de les vacances la brigada municipal veu reduïda de forma
temporal la seva quantitat d'efectius, es proposa que l'Ajuntament institueixi la incorporació
provisional d’un nombre a determinar de joves d'entre 16 i 18 anys durant l’època estiuenca. Els
joves contractats serien ubicats a les diferents àrees que conformen els serveis municipals de
l’Ajuntament amb l’objectiu de donar-los una primera oportunitat d'entrar en contacte amb el
món laboral i alhora formar-los en l'àrea de treball escollida. La contractació hauria de tenir un
caràcter temporal i no hauria de superar les 20h de feina a la setmana. La Festa Major i les
tasques logístiques i organitzatives que se'n deriven també podrien constituir un motiu de
contractació de joves cardonins

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estima anual

Ajuntament de Cardona
Brigada municipal

1

Variable

Instal·lació de fibra òptica al polígon
La revitalització i promoció econòmica del municipi passa necessàriament per seguir
condicionant el polígon industrial i donant a les empreses totes les eines necessàries per a una
millor eficiència i competitivitat. En aquest sentit, es preveu l'arribada de la fibra òptica al
polígon industrial del municipi durant l'any 2015, permetent una connexió a internet més
potent i fiable a totes les empreses i indústria de la zona

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona

7

Variable
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Pensa jove
Organització d'un cicle anual de jornades d'orientació destinades a acostar els joves en edat prelaboral a determinades professions i/o oficis. Les sessions serien impartides per professionals
residents al propi municipi i tindrien la voluntat d'ajudar els assistents a detectar la seva
vocació laboral. En aquest sentit, els continguts no serien teòrics, sinó que estarien enfocats cap
a l'explicació dels aspectes més pràctics i quotidians de la professió en qüestió, amb especial
atenció a aspectes concrets com la demanda existent, els coneixements i/o estudis necessaris,
etc.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

1

300 €

Mancomunació Àrea de Promoció Econòmica
Donadades les limitacions de recursos de l'Ajuntament i la dificultat per incidir en la
problemàtica de l'atur juvenil, es proposa la mancomunació d'esforços amb Solsona i altres
poblacions de la zona, tot creant una espai compartit per a l'aglutinament de recursos,
l'alineació d'estratègies i el desplegament de polítiques comunes. Aquest espai/àrea podria
estar format pels respectius equips tècnics i polítics de les àrees de Promoció Econòmica i
Educació de tots els municipis implicats, amb trobades regulars i contacte permanent

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Solsona

1

A determinar
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Potenciació i millora de la Borsa de Treball

La Borsa de Treball constitueix una de les eines importants de què disposa l'Ajuntament de
Cardona per tal de contribuir a millorar les possibilitats d'inserció laboral dels joves. No obstant,
en aquest moment hi ha molts joves que en desconeixen l'existència i el mode de funcionament.
En aquest sentit, es proposa l'endegament de dos tipus d'accions específiques, el primer dirigit a
difondre millor els serveis que l'Ajuntament ofereix des de la Borsa de Treball (mitjançant
campanyes de comunicació, sessions informatives, etc.), i el segon destinat a millorar els índexs
de captació d'ofertes laborals. Per tal de complir amb aquest segon objectiu, caldrà utilitzar tots
els recursos a l'abast de la Regidoria de Promoció Econòmica, com ara processos de
sensibilització d'empresaris i comerços locals, tasques de filtratge de les ofertes d'àmbit local
publicades en diaris, etc.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Borsa de Treball

1

Retribució responsable SOL

Programa juvenil Amplia Horitzons
Llançament, sota l'impuls de la Borsa de Treball, d'una iniciativa municipal destinada a fomentar
les estades laborals dels joves cardonins a l'estranger. En aquest sentit, caldria activar un servei
d'informació específic (a integrar dins els punts d'informació de què ja disposa la Borsa) sobre
els programes internacionals existents en matèria d'ocupació. L'habilitació d'aquest servei
d'informació hauria d'anar acompanyada d'una campanya o política activa de sensibilització i
engrescament dels joves cardonins al voltant de la possibilitat de marxar a l'estranger a
treballar o realitzar-hi pràctiques

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona
Borsa de Treball

1

Retribució responsable SOL
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Borsa local de pràctiques professionals

Impuls d'una iniciativa de sensibilització i concertació amb les empreses del municipi per tal de
poder incorporar a la Borsa de Treball un programa de pràctiques professionals per a joves
cardonins. Es tractaria de comptar amb la complicitat del teixit empresarial i comercial del
municipi per tal que cada any sortissin un nombre determinat de places de pràctiques no
remunerades a les quals poguessin optar els joves. A fi d'estimular les empreses del poble a
sumar-se a aquesta iniciativa, caldria oferir algun tipus d'al·licient, com ara la bonificació en
alguna taxa municipal o quelcom similar. La condició o requisit a complir per part de les
empreses i/o comerços seria que les places en qüestió no podrien ser places merament
administratives, sinó que haurien de permetre al jove contractat posar en pràctica i
desenvolupar competències concretes del seu CV.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Empreses del poble

1

Variable
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Sala d’estudi jove
Una de les principals responsabilitats del jove en la seva època lectiva és la d'afrontar amb
garanties els diversos cursos d'ensenyament obligatori i postobligatori. La present actuació va
encaminada a oferir facilitats i recursos als estudiants del poble per tal que els joves puguin
superar amb èxit aquesta etapa de la seva vida.
Donat que l'horari de la biblioteca és limitat, es proposa habilitar una sala d'estudi per als joves
estudiants que estigui oberta en aquelles franges horàries que la biblioteca municipal deixi
descobertes. Serà decisió de l'Ajuntament trobar el lloc més idoni, però el Centre Cívic seria un
possible lloc per adaptar-hi l'espai en qüestió.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

7

A determinar

Internacionalització dels joves cardonins per a
l'aprenentatge de llengües

En la línia de potenciar la internacionalització dels joves cardonins, es proposa endegar un
programa destinat a potenciar els intercanvis amb l'estranger. La tasca concreta de l'Ajuntament
consistirà a posar a disposició de tots els sol·licitants informació relativa als programes
internacionals existents a Europa i altres continents en matèria de cooperació, voluntariat,
intercanvi, així com oferir als joves la realització dels tràmits pertinents. Així mateix, també fóra
interessant ampliar les accions d'agermanament de Cardona amb altres municipis i la
instauració d'algun tipus d'intercanvi fix de periodicitat anual entre els centres educatius del
municipi i les escoles de la població agermanada. Un dels reptes implícits del projecte és que els
joves aprenguin noves llengües o practiquin aquelles que estan cursant en el propi centre.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Generalitat de Catalunya

9

A determinar
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Programa PIDCES

El Programa Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària (PIDCES) és una
iniciativa de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina del
Pla Jove oberta a tots els municipis de la província de Barcelona que desenvolupen actuacions
als instituts per tal de promoure la informació, la participació i la dinamització dels joves
estudiants. Aquest programa es concreta amb la instal·lació d'un punt d'informació jove. Aquest
punt és un espai d'atenció presencial estable a l'institut que posa a l'abast dels joves recursos
informatius d'interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en
el propi centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi. L'atenció presencial es
concreta en un dia a la setmana durant l'hora del pati tot i que les intervencions poden ser:
formació i coordinació de delegats, organització de campanyes informatives, activitats de
dinamització, etc.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Diputació de Barcelona

1, 5, 6

A determinar
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Fons documental integral de salut jove

La manca d'hàbits saludables entre el joves no és ni molt menys quelcom atribuïble a la manca
d'informació o al desconeixement. Tanmateix, tot sovint es produeix un buit educatiu entre els
joves pel que fa a certs temes, com ara la sexualitat, la violència de gènere, la salut mental o els
trastorns de la conducta alimentària, que tampoc no contribueix a millorar els seus hàbits. El
fons documental de salut jove té per objectiu cobrir aquest buit, oferint als joves un espai amb
informació fidedigna i material sobre tota mena de temes. Com a escenari ideal, aquest espai
hauria d'estar ubicat en un equipament municipal que sigui lloc de pas habitual per als joves,
però que alhora ofereixi la suficient privacitat en cas que algú vulgui aturar-s'hi una estona. En
cas d'habilitar un espai per als joves al Centre Cívic, el fons documental de salut hauria de
formar-ne part

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Biblioteca municipal
Fundació SHE

5

200 €

Programa Nits amb cap

D'entre els mals hàbits dels joves, el més estès i problemàtic és el consum excessiu d'alcohol i
d'altres substàncies pernicioses. En aquest sentit, qualsevol programa o iniciativa que busqui
millorar els hàbits dels joves ha d'incidir necessàriament en les seves activitats nocturnes. En
molts casos, i molt especialment en el col·lectiu dels menors de 18 anys, l'oci de borratxera és
una conseqüència de la manca d'alternatives lúdiques. És per això que es proposa la creació d'un
programa d'activitats periòdiques que tinguin com a particularitat i denominador comú la seva
realització en horari nocturn. A fi que aquest programa esdevingui una competència real a l'oci
de borratxera, ha de preveure activitats veritablement interessants per als joves, com ara
campionats esportius, sortides en BTT, projeccions de cinema, gimcanes, jocs de rol, etc. La
posada en funcionament del nou Centre Cívic pot oferir moltes possibilitats en aquest sentit.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Comissió Social

5

1000 €
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Programa de conducció segura
Realització d'actuacions específiques per tal de fomentar la circulació segura i evitar les
conductes de risc al volant. En aquest sentit, s'endegaran campanyes concretes de
sensibilització i conscienciació dels joves sobre els perills d'agafar el cotxe sota els efectes de
l'alcohol, s'instal·laran alcoholímetres en determinats punts del municipi, s'impulsaran xerrades
de persones que hagin patit accidents de trànsit, etc.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament, DIBA, Servei
Català de Trànsit

5

200 €
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PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL

Consell de Joves o Colles

Cardona Jove podria assumir aquest paper temporalment, però amb el nou RPC es podria crear un
Consell de Joves o Consell de Colles. Una voluntat clara per part dels joves que han participat en el
procés participatiu i de diagnosi de la realitat juvenil és la de conformar un òrgan que vehiculi els
seus criteris, propostes i punts de vista. Al mateix temps, l'Ajuntament també ha mostrat una
positiva predisposició perquè pugui formalitzar-se un òrgan d'aquestes característiques. La
plataforma de joves sorgida hauria d'encarregar-se ella mateixa de fixar les seves pròpies funcions i
competències. L'organisme resultant hauria de poder representar en gran mesura els joves del poble
i també caldria que s'impliqués en la presa de decisions i en l'organització d'esdeveniments i
activitats.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona

10

A determinar
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Programa d'intercanvi d’experiències joves-gent gran
L'aprenentatge és un valor individual molt important i, sovint, està plenament relacionat amb
l'experiència. El present programa planteja interaccionar els joves amb la gent gran del poble amb la
finalitat que comparteixin vivències de caràcter personal, però alhora útils per a la vida d'ambdós
col·lectius. Les trobades també poden servir perquè el jove correspongui la persona d'edat avançada
quant a temes d'informàtica i noves tecnologies.
Aquesta actuació cal emmarcar-la dins un programa de voluntariat que tingui per objectiu millorar la
cohesió social tot apropant les experiències juvenils i de la gent gran de forma recíproca.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

9

A determinar

Punt d'Informació Juvenil (PIJ) al Centre Cívic
El Punt d'Informació Juvenil (PIJ) és un servei públic i gratuït que ofereix a tots els joves una
informació contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del seu interès: estudis, treball,
participació, habitatge, cultura, salut, lleure, turisme, etc.
Malgrat ser part d’una administració pública, un PIJ s’ha de poder diferenciar dels espais
habitualment dedicats a l’atenció als ciutadans. La seva decoració, la distribució del mobiliari i la
ubicació de la informació a l’espai ha de ser atractiva per als joves, i el nostre objectiu ha de ser
oferir una imatge absolutament diferent: un espai obert, lliure i propi, que els joves puguin
identificar com a referent i, fins i tot, com a lloc de trobada. La ubicació proposada per instal·lar el PIJ
de Cardona és el Centre Cívic.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Generalitat de Catalunya

6, 8

A determinar
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Jornades de participació en el PLJ
El Pla Local de Joventut és un instrument que planifica les polítiques en aquesta matèria a curt i mig
termini. Per a la seva elaboració s'utilitzen trobades participatives amb joves de la població que
permeten detectar dèficits o recollir propostes.
L'Ajuntament de Cardona ha iniciat durant el 2013 la confecció del seu primer PLJ i s'han celebrat
sessions de caràcter participatiu per conèixer l'opinió dels joves. En aquesta línia, les properes
actualitzacions del PLJ també hauran d'incloure una fase participativa on el col·lectiu jove sigui cridat
a donar el seu punt de vista a través de les jornades de participació corresponents.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Diputació de Barcelona

9

0€
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HABITATGE

Cens de pisos buits
La recerca d'un habitatge assequible està resultant actualment molt complex per al jove. Al
mateix temps, les polítiques d'habitatge a nivell municipal són limitades i a l'Administració li
resta poc marge de maniobra. No obstant, el govern municipal pot elaborar una anàlisi dels
pisos que no es troben ocupats al terme i actuar-hi amb l'objectiu que es posin novament al
mercat i així poder promocionar el seu lloguer, sobretot aquells situats al nucli antic.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

4

A determinar
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CULTURA I OCI
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Noves ofertes lúdiques i festives
El procés participatiu deixa una petició clara com és l'ampliació de l'oferta d'activitats lúdiques
per als joves i, concretament, per a la franja d'edat d'entre 14 i 18 anys. Aquesta actuació pretén
dinamitzar tant les tardes d'entre setmana com les de cap de setmana i, així, ampliar les
possibilitats d'activitats extraescolars. Per tal que les noves ofertes aconsegueixin reunir o
agrupar bona part dels joves, caldria assolir-ne la gratuïtat, per aquesta raó, es valora que siguin
persones del poble qui de forma voluntària endeguin aquestes noves iniciatives lúdiques o
culturals. Un dels objectius d'aquesta proposta és obtenir un nivell de regularitat notable quant
a possibilitats festives i d'entreteniment per als joves cardonins.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona
Entitats de Cardona

7

3.000 €
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Dinamització de la piscina municipal
Habitualment el pla d'usos dels equipaments municipals és l'eina encarregada d'establir les
pautes i funcions de l'equipament, tot i així, el dia a dia i les noves necessitats, en ocasions,
obliguen a incorporar-ne de noves. Cardona disposa d'una piscina municipal i la present
proposta pretén dotar-la de major dinamisme i activitat. Els joves creuen que es tracta d'un
equipament amb molt potencial de cara a organitzar-hi activitats extraescolars o, fins i tot, de
cap de setmana.
Cal estudiar les disponibilitats horàries i de recursos per tal d'intentar programar un calendari
d'accions i propostes lúdiques a l'entorn de la piscina.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

7

2.000 €

La jornada dels grups de música locals

La tradició de la música entre els veïns del poble és notable, prova d'això és que hi ha formats
diversos grups de música locals. Per tal de potenciar, donar suport i promocionar-los es proposa
instaurar una diada on els grups de Cardona siguin els protagonistes i tots els focus d'atenció
recaiguin sobre ells. L'organització d'aquesta jornada també és una bona manera de demostrar
que l'Ajuntament dóna suport a la música local i ajuda en la creació o consolidació d'artistes
locals.
Al mateix temps, també la presència d'actuacions de músics locals en la Setmana de la Joventut i
la Fira d'Entitats representa una bona via per donar a conèixer els grups locals.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

7, 9

3.000 €
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Els joves als correbous
La celebració de correbous és una de les activitats lúdiques més esperades de l'any i, com a tal,
s'intenta que tothom que ho vulgui en pugui gaudir. No obstant, no tots els joves del poble
participen d'aquesta festa i, en busca de solucions, es planteja fixar un preu específicament per
a aquest col·lectiu.
Un dels eixos estratègics del Pla és fomentar la participació del jove en tot allò que es proposa
des del teixit associatiu i l'Ajuntament, i aquestes mesures poden ser un bon reclam per
aconseguir implicar de manera significativa els joves en les festes i activitats de Cardona.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona

6, 7, 9

A determinar

Valorar la Mostra d'Artistes Locals

La Mostra d'Artistes Locals és un esdeveniment participat per l'Ajuntament que any rere any ha
tingut certa rellevància entre la població i ha gaudit d'una molt bona predisposició per part dels
artistes locals. En la Mostra hi participa força gent jove amb ganes d'ensenyar les seves
habilitats en les modalitats de pintura, fotografia, escultura, etc.; situació que cal aprofitar per
fer arribar a més joves la inquietud per l'art, alhora que donar més valor a la mateixa Mostra en
termes de comunicació i difusió. En aquesta línia, la revaloració d'aquesta cita anual pot afavorir
la integració del jove en els afers i esdeveniments del poble, a l'igual que permet fomentar la
sensibilitat envers les belles arts i la cultura en general. En la vessant més operativa, es proposa
crear una documentació atractiva, tant impresa com de consulta digital, dels artistes que
exposen a la Mostra.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona

6, 7, 9

A determinar
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Bucs d'assaig

Cardona és un municipi amb forta tradició musical i artística. És per això que una de les
demandes més importants dels joves pel que fa a l'àmbit lúdic i d'oci és l'accés a un espai on
poder tocar i assajar. Donada l'amplitud del Centre Cívic i l'existència de nombroses sales
tancades, es proposa l'habilitació de 2 bucs d'assaig que els joves puguin utilitzar lliurement
prèvia inscripció i/o demanda en un registre específicament creat a tal efecte. A fi que l'activitat
dels grups musicals sigui compatible amb altres activitats, convindria que les sales destinades a
buc d'assaig comptin amb unes mínimes condicions d'insonorització. Pel que fa a l'equipació
dels bucs, d'entrada es podria contemplar només l'adquisició dels instruments de més difícil
transport (com són la bateria i els teclats) i de l'equip de so.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

8

4000 €

Consell Municipal d'Esports

L'esport constitueix un dels àmbits d'oci amb més capacitat de mobilització i atracció dels joves,
molt especialment les disciplines d'equip i/o de pilota. No obstant això, la manca de temps i/o
de recursos econòmics impedeix a molts joves la implicació en equips federats, la qual cosa es
tradueix moltes vegades que deixin de practicar esport o es vegin obligats a optar per altres
modalitats com la natació, el running, etc. En aquest sentit, i atenent una demanda important de
la Diagnosi de la Realitat Juvenil, es proposa la creació d'un programa estable de competicions
esportives "amateurs" o no reglades en diferents esports, com el futbol, el bàsquet, el tenis, etc.
Depenent de la demanda existent, es poden organitzar tornejos puntuals o lligues regulars. A fi
de coordinar i impulsar tota aquesta oferta es recomana la constitució d'un Consell Municipal
d'Esports que compti amb la participació de les entitats esportives.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat anual

Ajuntament de Cardona
Entitats esportives

7

500 €
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Cicles cinematogràfics

Existeix una demanda important entre els joves d'habilitar una sala estable per a la projecció de
pel·lícules. Atesa la manca de recursos per tal de condicionar un espai permanent de cinema, es
proposa la incorporació al calendari d'activitats lúdiques del municipi d'un cicle de cinema a la
fresca, que perfectament podria emmarcar-se en el cicle Espais. A més, depenent de la tipologia
de pel·lícules projectades, que podrien ser agrupades i presentades de forma temàtica, valdria la
pena valorar la possibilitat de programar també col·loquis postprojecció. D'aquesta manera es
donaria resposta parcial a la demanda dels joves i, si l'activitat tingués èxit, es podrien buscar
altres moments de l'any per a la programació de nous cicles que donessin continuïtat al cinema
a la fresca de l'estiu

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

7

1.000 €

Casal de Joves

La necessitat de comptar amb un espai de trobada propi representa una de les necessitats més
clares i prioritàries de la joventut cardonina, demanda que el nou Centre Cívic pot cobrir de
forma satisfactòria si es duu a terme una petita inversió per equipar-lo. Es proposa l'habilitació
d'un espai específic per als joves que, amb el temps, esdevingui un autèntic casal de joves, és a
dir, que compti amb un dinamitzador i una programació estable d'activitats. D'entrada, i a falta
dels recursos necessaris per a la contractació d'un dinamitzador, fóra bo adequar l'espai escollit
amb taules, cadires, ordinadors amb connexió a internet, màquines de vending, jocs de taula,
una taula de tenis-taula, un futbolí, etc. Quant a la gestió i cura de l'espai, en espera de la
contractació del dinamitzador, el més adequat seria que la responsabilitat fos assumida pel futur
Consell de Joves i/o de Colles sota la supervisió de la regidora de Joventut

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat:

Ajuntament de Cardona
Consell de Joves/Colles

7, 8

A determinar
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Habilitació d'un skatepark
Tot i tractar-se d'un col·lectiu poc nombrós, els joves que practiquen l'skateboarding
constitueixen un grup creixent. A més, l'skateboarding representa una activitat saludable i amb
molt de potencial d'atracció entre els joves adolescents, que disposen de poca oferta lúdica i
cultural adaptada als seus gustos i necessitats. En aquest sentit, es proposa l'habilitació d'un
skatepark al municipi, tot cercant una zona de poc pas de vianants i on els riscos d'interferències
amb els veïns siguin mínims.

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat

Ajuntament de Cardona

7

Variable

Banc Jove d'Intercanvis

Els Bancs dels Temps són espais d'intercanvi de temps i d'habilitats entre persones. En ells, tot
aquell que disposa de temps lliure i considera que té algun coneixement susceptible de ser útil a
algú altre pot oferir-lo a altres persones a canvi de rebre el mateix nombre d'hores d'ajuda o
suport en àmbits específics que sol·liciti. La unitat d’intercanvi és l’hora, independentment del
servei que s’intercanvïi, ja que el temps és la riquesa principal i la unitat de valor.
Es proposa crear un Banc Jove d'Intercanvis, traslació del concepte normal de Banc del Temps a
l’àmbit juvenil. Els tipus de tasques o habilitats a intercanviar poden ser les habituals en els
Bancs del Temps (cura del cos, tasques domèstiques, atenció a les persones, formació, etc.). La
plataforma de contacte, control i comptabilitat de les hores podria ser de caràcter virtual
(pàgina web)

Actors implicats

Eixos relacionats

Cost estimat:

Ajuntament de Cardona

7

A determinar

106

Pla Local de Joventut de Cardona 2015-2018

AGENDA ESTRATÈGICA 2015-18
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Projecte

Any d’inici previst
2015

2016

2017

2018

Fira Jove Emprenedor
Brigada Jove
Instal·lació de fibra òptica al polígon
Pensa jove
Mancomunació Àrea de Promoció Econòmica
Potenciació i millora de la Borsa de Treball
Programa juvenil Amplia Horitzons
Borsa local de pràctiques professionals
Sala d’estudi jove
Internacionalització dels joves cardonins per a l’aprenentatge de llengües
Programa PIDCES
Fons documental integral de salut jove
Programa Nits amb cap
Programa de conducció segura
Consell de Joves o Colles
Programa d’intercanvi d’experiències joves-gent gran
Punt d’Informació Juvenil (PIJ) al Centre Cívic
Jornades de Participació en el PLJ
Cens de pisos buits
Noves ofertes lúdiques i festives
Dinamització de la piscina municipal
La jornada dels grups de música locals
Els joves als correbous
Valorar la Mostra d’Artistes Locals
Bucs d’assaig
Consell Municipal d’Esports
Cicles cinematogràfics
Casal de Joves
Habilitació d’un skatepark
Banc Jove d’Intercanvis
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SISTEMA D’INDICADORS
D’AVALUACIÓ DEL PLJ
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Tot sovint es dóna molt de valor a la part propositiva i operativa dels plans locals de joventut i s’oblida o es

descuida la importància de la part avaluadora. Com qualsevol altre projecte de caràcter estratègic i naturalesa

planificadora, els PLJ necessiten incorporar mecanismes que determinin les fórmules que s’utilitzaran per tal
d’avaluar el grau d’èxit de les seves actuacions. No preveure mecanismes d’avaluació dins d’un PLJ és deixar-lo
incomplet, ja que la realitat sociopolítica és profundament canviant i, malgrat els esforços de tots els equips de
govern per ser rigorosos en la seva planificació, tot sovint les actuacions pautades no donen els resultats

esperats, ja sigui perquè l’entorn/col·lectiu que és objecte d’abordatge s’ha vist alterat, perquè han aparegut

nous actors o senzillament perquè els recursos de l’Ajuntament han estat insuficients per tal d’executar les
activitats tal com estava previst. I quan això succeeix és important disposar de paràmetres de referència,

elements que ens permetin dilucidar fins a quin punt els resultats obtinguts s’acosten més o menys a la
voluntat original de les actuacions dissenyades.

Les pàgines que segueixen constitueixen un sistema d’indicadors integral específicament dissenyat per a

l’avaluació de plans locals de joventut. Mitjançant un seguit d’eines clàssiques de la sociologia i l’anàlisi de
polítiques publiques, ens proposem dotar els implementadors del present Pla d’un full de ruta clar, concís i

entenedor per tal d’avaluar l’èxit i els resultats de les actuacions dutes a terme. Tal com el lector podrà
comprovar, els indicadors han estat dissenyats des d’una òptica global i no aborden les actuacions de forma

individual, sinó que entenen el Pla com un tot. El motiu d’aquesta elecció metodològica és la constatació que

les actuacions dels plans locals de joventut estan profundament imbricades i, en conseqüència, es fa difícil

aïllar de forma clara els resultats concrets de cadascuna. En aquest sentit, tractar d’avaluar de forma individual
els programes i les accions resultaria una tasca infructuosa i reduccionista. Tenint en compte això, l’anàlisi i
avaluació dels plans locals en tant que conjunts integrals d’actuacions esdevé quelcom molt més fructífer i
profitós.

El present sistema d’indicadors parteix d’aquesta segona perspectiva, més realista i ajustada a les necessitats

dels implementadors, tot presentant un seguit de mecanismes d’avaluació per a cadascun dels àmbits que
tradicionalment configuren els plans locals de joventut. Així, de l’aplicació de tots els indicadors suggerits en

cadascun dels àmbits, en sorgeix un dibuix general i transversal dels resultats globals del Pla i, en

conseqüència, de l’estat de les polítiques de joventut del municipi en qüestió. Cada indicador és presentat de

forma individual i entenedora i, a fi de facilitar la tasca als avaluadors, els paràmetres de referència que

serveixen de vara per tal de mesurar el major o menor compliment de cadascun d’ells són sempre els mateixos,
basats en una gradació que consta de tres nivells. El primer nivell, anomenat “Inexistent”, designa la total
absència o inexistència de polítiques o programes que vagin en la direcció d’acomplir els objectius de

l’indicador en qüestió. El segon nivell, anomenat “Iniciat”, es refereix a nivells intermedis d’acompliment.
Finalment, el tercer nivell –“Consolidat”- designa, tal com el nom de la categoria indica, una excel·lència

absoluta de l’Ajuntament i les seves polítiques de joventut amb relació als elements avaluats per l’indicador en

qüestió.
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Taxa de joves beneficiaris de programes de formació i/o beques municipals

Fórmula

-

-

𝑱𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒖𝒔+𝑱𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒔
𝑵ú𝒎.𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊

𝒙 𝟏𝟎𝟎

Aquest indicador permet quantificar en percentatge els joves que han
participat en accions o programes no reglats de caràcter municipal
orientats a donar suport a processos de formació, ja siguin cursos i tallers o
beques municipals destinades al foment de la mobilitat internacional,
l’aprenentatge d’idiomes, etc.
Per a cada una de les accions formatives municipals orientades a donar
suport a processos de formació no reglada (beques, cursos,…), es recull el
nombre de joves que se’n beneficien i/o hi participen en un any, xifra que
és posada en relació amb el nombre total de joves del municipi.

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Programa juvenil Amplia Horitzons

 Internacionalització dels joves cardonins per a
l’aprenentatge de llengües
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Activitats formatives adreçades als joves, organitzades conjuntament
entre l’Ajuntament i altres agents socioeducatius

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no organitza
cap tipus d’activitat
formativa complementària
a l’educació reglada

L’Ajuntament organitza
accions formatives
adreçades als joves en
col·laboració amb altres
agents socioeducatius del
municipi, però es tracta
d’accions de caràcter
puntual

Consolidat

L'Ajuntament organitza
un programa complet i
regular d’accions
formatives
complementàries a
l’educació reglada. Les
activitats són fruit d'un
pla estable de
coordinació i treball en
xarxa amb diversos
agents socioeducatius del
municipi

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Jornades d’orientació vocacional
 Fòrum Joves Emprenedors
 Escola de Professions
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Serveis i programes destinats a l’assessorament acadèmic dels joves

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no disposa
de cap servei ni programa
d’orientació acadèmica
dels joves

Consolidat

L’Ajuntament organitza
L'Ajuntament duu a
puntualment alguna acció terme diferents accions
o sessió puntual i
d’orientació i
col·lectiva d’orientació
assessorament acadèmic
acadèmica dels joves,
per als joves (campanyes,
però no disposa d’un
jornades, punt
servei o programa estable d’informació...). La major
en aquest sentit ni
part dels joves del
d’instruments per
municipi tenen una bona
atendre demandes
orientació i
individuals. Els joves
assessorament en temes
demanen un major suport acadèmics i les demandes
i orientació en termes
individuals específiques
acadèmics
també són ateses

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Jornades d’orientació vocacional
 Programa PIDCES
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Taxa de demandes d’orientació acadèmica ateses

Fórmula

-

-

𝑵ú𝒎. 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕
𝑵ú𝒎. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊 𝒅′ 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝟏𝟐 𝒊 𝟏𝟖 𝒂𝒏𝒚𝒔

𝒙 𝟏𝟎𝟎

Recompte de tots els joves del municipi que han estat atesos
individualment a fi d’ajudar-los en la seva orientació acadèmica. Es
recollirà el nombre d’atencions realitzades en els diferents
serveis/programes relacionats, com ara el PIDCES, punt d’informació
juvenil, etc.

La franja d’edat que s’adopta com a univers poblacional és la dels joves
compresos entre els 12 i els 18 anys, coincidint amb tot el període de
formació secundària, etapa en la qual es concentra el gruix més gran de les
decisions i eleccions acadèmiques que els estudiants realitzen al llarg de la
seva vida

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Programa PIDCES

 Borsa local de pràctiques professionals
 Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
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TREBALL
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Serveis i programes destinats a l’assessorament laboral dels joves

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no disposa
de cap servei ni programa
d’orientació laboral dels
joves

L’Ajuntament organitza
puntualment alguna acció
o sessió puntual i
col·lectiva d’orientació
laboral dels joves, però
no disposa d’un servei o
programa estable en
aquest sentit ni
d’instruments per
atendre demandes
individuals. Els joves
demanen un major suport
i orientació en termes
laborals

Consolidat

L'Ajuntament disposa
d’instruments i canals
estables d’orientació
laboral per als joves, com
ara PIJ, Borsa de Treball,
espais d’assessorament
als centres de secundària,
etc. Les accions
d’assessorament
col·lectiu es veuen
complementades per
espais físics d’atenció
personalitzada

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Escola de Professions

 Potenciació i millora de la Borsa de Treball
 Borsa local de pràctiques professionals
 Fòrum Joves Emprenedors
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Taxa d’atencions personalitzades en matèria d’informació laboral

Fórmula

-

-

𝑵ú𝒎.𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒅𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒃𝒂𝒍𝒍𝒂𝒓 𝒂𝒕𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕
𝑵ú𝒎. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊 𝒆𝒏 𝒆𝒅𝒂𝒕 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒃𝒂𝒍𝒍𝒂𝒓

𝒙 𝟏𝟎𝟎

Aquest indicador permet conèixer el nivell d’atencions fetes pels diversos
espais i/o serveis d’orientació laboral que l’Ajuntament posa a disposició
dels joves

El document marc de la Secretaria de Joventut elaborat el 20 de gener de
2010 per la Comissió Tècnica Assessora de la Xarxa d’Informació Juvenil a
Catalunya defineix fins a 5 tipus de serveis d’atenció laboral que es poden
oferir als joves des dels ens locals: informació, orientació, assessoraments,
acompanyament i tramitacions

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Potenciació i millora de la Borsa de Treball
 Borsa local de serveis de “canguratge”

 Borsa local de pràctiques professionals
 Programa PIDCES
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Accions de l’Ajuntament per a la inserció laboral juvenil

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no disposa
de cap espai/canal estable
de suport i contribució a la
inserció laboral dels joves

L’Ajuntament disposa
d’una Borsa de Treball
que ajuda els joves a
trobar feina, tot recollint
ofertes laborals, arxivant
perfils professionals dels
demandants, prestant
suport als joves en la
confecció del CV, etc.

Consolidat

L’Ajuntament facilita la
inserció laboral juvenil a
través de la Borsa de
Treball, suport a
projectes d’emprenedoria
i atorgament de beques
de treball en institucions.
Així mateix, té present la
contractació de persones
joves per part de
l’Administració i la
incorporació de clàusules
socials favorables als
joves en les bases d’accés
a llocs de treball oferts
per l’Ajuntament

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Potenciació i millora de la Borsa de Treball
 Borsa local de pràctiques professionals
 Borsa local de serveis de canguratge
 Escola de Professions
 Brigada Jove

 Jornades d’orientació vocacional

 Programa juvenil Amplia Horitzons
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Foment de la contractació laboral juvenil

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no duu a
terme accions específiques
de foment de la
contractació laboral de
persones joves

L’Ajuntament facilita la
contractació laboral
juvenil de manera
puntual a través de
projectes com la creació
d’una brigada jove,
l’existència d’una borsa
de pràctiques
professionals, campanyes
de sensibilització de
l’empresariat local, plans
d’Ocupació Local, etc.

Consolidat

L’Ajuntament disposa
d’una estratègia global
destinada a fomentar la
contractació laboral de
persones joves, de la qual
se’n deriven un seguit
d’actuacions permanents
i sistemàtiques, com ara
la brigada jove, la borsa
de pràctiques
professionals, les
clàusules socials en els
processos de licitació
municipal, les
bonificacions fiscals als
empresaris que
contractin joves, etc.

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Potenciació i millora de la Borsa de Treball
 Borsa local de pràctiques professionals
 Escola de Professions
 Brigada Jove

 Programa juvenil Amplia Horitzons
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Accions de suport i promoció de l’emprenedoria entre els joves

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no duu a
terme accions
específicament destinades
al suport dels joves amb
voluntat d’emprenedoria ni
de promoció de la cultura
emprenedora

L’Ajuntament
desenvolupa iniciatives
puntuals i de curta
durada per a la difusió i
promoció de la cultura
emprenedora, com ara
jornades, etc.

Consolidat

L’Ajuntament disposa
d’un punt d’informació i
assessorament laboral
que atén les demandes
dels joves emprenedors i
els assessora de forma
individualitzada.
L’Ajuntament organitza
regularment accions de
promoció i difusió de la
cultura emprenedora
entre els joves, arribant
també als centres
educatius.

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Fòrum joves emprenedors
 Escola de Professions

 Jornades d’orientació vocacional
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HABITATGE I MOBILITAT
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Informació i orientació als joves en matèria d’accés a l’habitatge

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no duu a
terme cap tipus d’actuació
ni disposa de serveis
d’orientació i informació
amb relació al tema de
l’accés a l’habitatge

El govern municipal
informa de manera
puntual els joves del
municipi mitjançant
sessions informatives als
espais juvenils (Casals de
Joves, PIJ) , però no
disposa d’un espai
específicament destinat
per a la resolució de
dubtes i l’orientació
individualitzada sobre
aquest tema. Tampoc no
existeix cap cartellera
municipal amb anuncis i
ofertes de pisos de
lloguer

Consolidat

L’Ajuntament disposa
d’una borsa jove
d’habitatge que serveix
de punt de referència per
a aquest col·lectiu en
matèria d’accés a pisos de
lloguer, etc. Així mateix,
es duu a terme un
assessorament i
orientació individualitzat
en matèria d’ajudes,
crèdits, avals contractes,
etc. També es disposa
d’una cartellera amb
anuncis i ofertes de pisos
de lloguer

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Cens de pisos buits
 Pisos compartits

123

Pla Local de Joventut de Cardona 2015-2018

Taxa d’atencions personalitzades en matèria d’accés a l’habitatge

Fórmula

-

-

XNEJC

𝑵ú𝒎. 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒋𝒐𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝟏𝟖 𝒂𝒏𝒚𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝑩𝒐𝒓𝒔𝒂 𝒅′ 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒕𝒈𝒆 𝒐 𝒆𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒔 𝒅′ 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó 𝒋𝒖𝒗𝒆𝒏𝒊𝒍
𝑵ú𝒎. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊 𝒎𝒂𝒋𝒐𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝟏𝟖 𝒂𝒏𝒚𝒔

𝒙 𝟏𝟎𝟎

Aquest indicador permet conèixer el nivell d’atencions fetes pels diversos
espais i/o serveis d’orientació sobre accés a l’habitatge que l’Ajuntament
posa a disposició dels joves

Els espais d’orientació i informació potencialment aptes per a
l’assessorament del jove en matèria d’accés a l’habitatge i a tenir en compte
en el càlcul d’aquesta taxa poden ser diversos:
– PIJ i altres oficines d’atenció juvenil
– Borses joves d’habitatge de les oficines joves de la

– Oficines locals d’habitatge

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
 Programa PIDCES
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Accions de foment d’accés alternatiu a l’habitatge

Inexistent

L’Ajuntament no duu a
terme cap acció per a la
promoció i facilitació de
fórmules d’emancipació
alternatives al lloguer o
compra d’un habitatge

Iniciat

L’Ajuntament duu a
terme accions puntuals
de foment i facilitació de
l’emancipació dels joves
alternatives al lloguer o
compra de pisos, com ara
sessions informatives,
campanyes de
sensibilització, etc.

Consolidat

L’Ajuntament disposa
d’un espai específic
(Borsa Jove d’Habitatge,
PIJ) per a l’assessorament
del jove que vol
emancipar-se però no
disposa de recursos per
llogar un habitatge i que,
per tant, cerca altres
fórmules
d’abandonament del nucli
familiar. Alguns dels
serveis més habituals i
útils en aquest sentit són
les borses/cartelleres
d’habitatges compartits

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Pisos compartits
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Accions per tal de millorar les alternatives de mobilitat urbana i interurbana juvenil

Inexistent

L'Ajuntament no impulsa
cap tipus d’iniciativa
encaminada a facilitar la
mobilitat urbana i
interurbana dels joves i, en
conseqüència, les
necessitats d’aquest
col·lectiu en matèria de
mobilitat no estan ben
cobertes

Iniciat

L'Ajuntament duu a
terme estratègies
diverses per atendre les
necessitats de mobilitat
juvenil, com ara l’oferta
de serveis de bus
interurbà puntuals
vinculats a
esdeveniments o
festivitats concretes, la
promoció de programes
de cotxe multiusuari,
l’habilitació de carrils bici
que enllacin diferents
zones del poble, etc. Tot i
així, el municipi no
disposa de xarxa de bus
urbà i les connexions
interurbanes són
insuficients

Consolidat

Les necessitats de
mobilitat juvenil estan
totalment cobertes i la
xarxa de transport urbà i
interurbà s’hi adequa
suficientment. A més,
l’Ajuntament duu a terme
tota mena d’estratègies
per tal de solucionar les
mancances existents, com
ara l’oferta puntual de
reforç del servei de bus,
la promoció de
programes de cotxe
multiusuari, l’habilitació
de carrils bici...
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Projectes relacionats PLJ Cardona

 Transport públic

CULTURA I ESPORTS
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Taxa d’oferta cultural juvenil anual programada per l’Ajuntament
en relació amb el nombre de joves del municipi

Fórmula

∑𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒔 𝒋𝒖𝒗𝒆𝒏𝒊𝒍𝒔 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒕𝒛𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝒍′𝑨𝒋𝒖𝒏𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó 𝒋𝒐𝒗𝒆

𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎
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-

Les principals accions o iniciatives d’oferta cultural juvenil poden ser tant
activitats culturals formatives (tallers, cursos, seminaris, etc.) com activitats
de difusió cultural d’actes escènics (esdeveniments que inclouen
representacions teatrals, musicals, de dansa, de circ, de films, etc.) i actes
expositius (festivals culturals juvenils, programes juvenils de ràdio, etc.).
-

No hi ha dades que permetin comparar o tenir un valor concret de
referència per a aquest indicador. Pensem que l’aplicació sistemàtica
d’aquest indicador pot generar aquesta informació de referència i
esdevenir a la llarga un criteri de valoració.

- Aquest indicador només valora l’aspecte quantitatiu en nombre
d’activitats, no el seu èxit quantitatiu (nombre d’assistents) ni la qualitat de
l’oferta cultural.

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Fòrum Joves Emprenedors

 Programa juvenil Amplia Horitzons
 Programa Nits amb cap

 Programa d’intercanvi d’experiències joves-gent gran
 Noves ofertes lúdiques i festives

 La jornada dels grups de música locals
 Els joves als correbous
 Bucs d’assaig

 Valorar la Mostra d’Artistes Locals
 Cicles cinematogràfics

 Habilitació d’un skatepark
 Banc Jove d’Intercanvis
 Casal de Joves
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Estratègies de foment i suport de l’Ajuntament a l’oferta cultural juvenil organitzada per tercers

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no dóna
suport a les accions
culturals juvenils a càrrec
de tercers ni té un
programa de foment
d’aquestes

L’Ajuntament té
estratègies de suport
puntual a l’oferta cultural
juvenil organitzada per
tercers, però no hi ha una
difusió explícita dels
procediments i les
condicions per accedir a
aquest suport

Consolidat

L’Ajuntament té
estratègies estables de
foment i suport a l’oferta
cultural juvenil
organitzada per tercers, i
són explícites i conegudes
per tothom

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Banc Jove d’Intercanvis

 La jornada dels grups de música locals
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Estratègies de foment i suport a la creació juvenil per part de l’Ajuntament

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no té en
marxa cap programa de
suport a la creació
cultural juvenil

L’Ajuntament disposa
d’estratègies de suport
puntual a la creació
cultural juvenil, sobretot
centrades en la cessió
d’espais i en
convocatòries de
subvencions per a la
creació cultural juvenil

Consolidat

L’Ajuntament té
estratègies de suport
estables a la creació
cultural juvenil.
Existeixen programes de
beques de formació per a
la creació i una partida
específica en el
pressupost municipal

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Valorar la Mostra d’Artistes Locals

 La jornada dels grups de música locals
 Consell de Joves o Colles
 Bucs d’assaig
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Comunicació i difusió de l’oferta cultural a la població juvenil

Inexistent

Iniciat

No es fa cap tipus d’acció
per a la comunicació i
difusió de l’oferta cultural
als joves

Es realitzen accions
puntuals per informar els
joves de les activitats
ludicoculturals del
municipi

Consolidat

Es fa un pla de
comunicació i difusió de
l’oferta cultural que
cobreix les necessitats
informatives de la
població juvenil.
S’utilitzen un seguit de
protocols i canals
diversos de comunicació
per arribar al màxim de
joves de la població.
S’empren diferents
mètodes: suport paper,
web, xarxes socials, ràdio,
etc.

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
 Programa PIDCES
 Bloc jove

 Valorar la Mostra d’Artistes Locals
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Oferta d’activitats esportives per als diferents segments de població jove

Inexistent

Iniciat

L’oferta d’activitats
esportives organitzada
L’oferta d’activitats
per l’Ajuntament o amb el
esportives organitzada
seu suport va dirigida a
per l’Ajuntament o per
un únic grup d’edat i no
tercers no té en compte la
té en compte
població juvenil
l’heterogeneïtat –edat i
inquietuds- de la població
jove

Consolidat

La programació esportiva
juvenil del municipi té en
compte la diversitat de
formats i continguts
esportius per adaptar-se
als diferents segments
d’edat

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Noves ofertes lúdiques i festives

 Dinamització de la piscina municipal
 Consell Municipal d’Esports
 Habilitació d’un skatepark
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SALUT
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Campanyes de divulgació per a la promoció dels estils de vida i les conductes saludables entre
les persones joves

Inexistent

L’Ajuntament no duu a
terme accions
divulgatives sobre els
estils de vida i les
conductes saludables
específicament per a la
població juvenil

Iniciat

L’Ajuntament fa arribar
als joves materials
informatius, editats o no
pel govern municipal,
sobre els estils de vida i
les conductes saludables,
i hi dedica un espai
específic al casal de joves

Consolidat

L’Ajuntament presenta
les campanyes
públicament en un espai
jove i es garanteix la
distribució correcta de la
informació al conjunt dels
joves del municipi. El
material i la informació es
fan arribar també als
agents socioeducatius del
municipi que treballen
amb joves, siguin de
l’àmbit formal o no
formal, acompanyant-los
d’estratègies didàctiques
que facilitin
l’aprofundiment en el
contingut

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Fons documental integral jove de salut jove
 Programa PIDCES
 Comissió Social

 Programa Nits amb Cap

 Programa de conducció segura
 Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
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Taxa d’assistència de joves a accions formatives de promoció de la salut en relació amb la
població juvenil del municipi en un any
𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′ 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕è𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒂 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒄𝒊ó 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒚

Fórmula

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó 𝒋𝒐𝒗𝒆

-

𝒙 𝟏𝟎𝟎

L’objectiu de la taxa és observar el nombre de joves als quals arriben les
diverses accions formatives municipals per sensibilitzar-los sobre els estils de
vida i les conductes saludables, ja siguin jornades, tallers o xerrades.

-

Aquesta taxa no té en compte els joves que han rebut formació en temes de
salut a través d’accions en les quals no ha tingut part el govern local: accions
impulsades directament per altres administracions, centres educatius, AMPA,
etc. I les xerrades o accions de formació que es facin a secundària no es poden
comptabilitzar, ja que només una petita part dels alumnes entren dins la franja
d’edat considerada (16-29 anys).

-

La dada d’aquest indicador es calcularà en nombre d’assistències en relació
amb el total de població jove, i no en forma de percentatge de joves que han
assistit a aquestes accions, ja que la possibilitat que un mateix jove assisteixi
diverses vegades a diferents accions convertiria el resultat en erroni. Es
proporcionarà en nombre d’atencions per cada 100 joves per evitar una dada
excessivament petita.

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Programa PIDCES

 Programa Nits amb Cap

 Programa de conducció segura
 Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
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PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
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Percentatge mitjà de participació en iniciatives de participació institucional de caràcter individual

Fórmula

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó 𝒋𝒖𝒗𝒆𝒏𝒊𝒍

𝒙 𝟏𝟎𝟎

(caldrà fer la mitjana entre tots els processos participatius desenvolupats durant
l’any)
-

-

El percentatge de participació individual en activitats d’interlocució o
processos de consulta posa en relleu la confiança que mostren aquests
joves en els processos de participació impulsats pel govern municipal i la
capacitat d’aquest per arribar-hi.

Les accions per a la participació de caràcter individual poden anar des de
processos de consulta a través d’enquestes, formularis o bústies de
suggeriments; assemblees o fòrums joves als quals es convoqui a tots els
joves del municipi; consells locals de joventut o similars, sempre que siguin
oberts a tots els joves del municipi; consultes o referèndums exclusius per
a joves; altres fórmules d’interlocució a través de les noves tecnologies; o
altres processos participatius emmarcats en el segment poblacional
juvenil.
Un cop estiguin calculats els percentatges de les diferents accions
efectuades, caldrà fer la mitjana.

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Sessions de participació del PLJ
 Fòrum Joves Emprenedors
 Consell de Joves o Colles
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Accions de suport municipal a les associacions juvenils

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no
desenvolupa accions de
suport a la creació
d’associacions juvenils o
a la seva consolidació

L’Ajuntament dóna
suport a les associacions
juvenils de Cardona
fonamentalment a través
de la convocatòria anual
de subvencions adreçada
a totes les associacions
municipals

Consolidat

L’Ajuntament realitza
accions de suport a les
associacions juvenils més
enllà de la convocatòria
de subvencions. Existeix
un programa per a la
cessió d’espais, un
programa formatiu i de
suport associatiu, i es
posa a disposició dels
joves el suport i
l’assessorament del
personal tècnic de
Joventut

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Programa de suport a l’associacionisme formal i no formal
 Consell de Joves o Colles
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INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ JUVENIL
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Taxa d’atencions informatives juvenils
Fórmula

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′ 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒔 𝒋𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒗é𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑰𝑱, 𝑷𝑰𝑫𝑪𝑬𝑺 𝒊 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒔 𝒅′𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó 𝒋𝒖𝒗𝒆𝒏𝒊𝒍

-

𝒙 𝟏𝟎𝟎

L’indicador permet veure en quina mesura els diferents serveis
d’informació juvenil són utilitzats per la població juvenil del poble.

La dada d’aquest indicador es proporcionarà en nombre d’atencions per
cada 100 joves per evitar una dada excessivament petita.

Aquest indicador té la limitació que es comptabilitza atenent el nombre
d’atencions efectuades sense tenir en compte que un mateix jove pot haver
estat atès des de més d’un servei o més d’una vegada pel mateix servei.
Serà interessant comprovar l’evolució de la taxa durant els anys.

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Programa PIDCES

 Punt d’informació Juvenil (PIJ)

 Borsa local de pràctiques professionals
 Banc jove d’intercanvis
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Accions que tenen per objectiu fer arribar la informació juvenil als joves

Inexistent

Iniciat

L’Ajuntament no
desenvolupa iniciatives
específiques per fer
arribar la informació als
joves

L’Ajuntament
desenvolupa diferents
iniciatives de manera
periòdica per fer arribar
la informació als joves

Consolidat

L’Ajuntament disposa
d’un pla d’informació
juvenil que té en compte
els principals canals i
recursos per fer arribar la
informació a tots els joves
del municipi

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Bloc jove

 Programa PIDCES

 Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
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METODOLOGIA I RECURSOS
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Grau de coordinació de l’equip tècnic de l’Àrea de Joventut

Inexistent

Iniciat

No hi ha cap tipus de
pauta de coordinació en
absolut entre els
diferents professionals i
agents implicats en les
polítiques de joventut

Hi ha coordinacions
puntuals entre els
diferents professionals i
agents implicats en les
polítiques de joventut.
Fonamentalment
consisteixen en trobades
puntuals quan algun dels
agents ho sol·licita

Consolidat

Existeixen espais de
coordinació permanents i
estables entre els
diferents professionals i
agents implicats en les
polítiques de joventut,
amb un calendari i una
periodicitat predefinits

Recursos relacionats

 Reunions de coordinació

 Comunicacions on-line i missatgeria mòbil
 Consell de Joves o Colles
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Grau de transversalitat en la planificació de les polítiques de joventut

Inexistent

Iniciat

No s’impulsa ni executa
cap pla ni programa de
joventut de caire
transversal. Totes les
actuacions es dissenyen i
executen des de la
Regidoria de Joventut i
comptant únicament amb
la implicació del personal
directament vinculat a
aquesta

Els plans i programes de
joventut són dissenyats i
impulsats des de la
Regidoria de Joventut,
però en funció de les
necessitats i les
temàtiques abordades
s’hi van
incorporant/involucrant
altres agents, ja siguin
membres del personal
municipal o
persones/col·lectius
externs a l’Ajuntament

Consolidat

Els projectes i programes
de joventut són fruit d’un
treball i una planificació
conjunta i integrada entre
les diferents regidories
de l’Ajuntament. S’implica
des del començament a
tots els agents amb
incidència en les
polítiques de joventut
(interns i externs a
l’Ajuntament). Es fan
trobades de formació i
reflexió amb els
professionals i agents
implicats

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Jornades de participació PLJ
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Grau de participació juvenil en la planificació de les polítiques de joventut

Inexistent

Iniciat

L'Ajuntament no té per
costum sotmetre a
discussió i reflexió per
part dels joves el disseny
i desplegament de les
polítiques de joventut
que duu a terme. Tampoc
es realitzen sessions de
reflexió conjunta amb
entitats del municipi pel
que fa a les polítiques de
joventut

L'Ajuntament impulsa
ocasionalment processos
participatius de caràcter
temporal per al disseny i
desplegament de les
polítiques de joventut,
amb una finalitat
consultiva i informativa

Consolidat

Les polítiques de joventut
de l’Ajuntament són fruit
d’un treball conjunt i
integrat que involucra
joves, entitats i
professionals. El grau
d’implicació de la resta
d’agents en els
programes i plans
juvenils abracen les
diferents fases de disseny
i aplicació de les
polítiques de joventut
(des del diagnòstic fins a
l’avaluació)

Projectes relacionats PLJ Cardona

 Jornades de participació en el PLJ
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Taxa d’hores setmanals del personal dedicat al desplegament de la política municipal de joventut
Fórmula

𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒕𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍𝒔 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 + 𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒕𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒔𝒖𝒃𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó 𝒋𝒐𝒗𝒆

𝒙 𝟏𝟎𝟎

- L’indicador pretén relacionar la disponibilitat temporal del personal
municipal de joventut i el subcontractat amb la seva capacitat per atendre
les necessitats dels joves del municipi

-

Entre aquests professionals podem trobar els perfils següents:
a) Tècnic/a de Joventut
b) Dinamitzador/a juvenil
c) Informador/a i/o orientador/a juvenil

(en els casos de personal que dedica les seves tasques a més d’una àrea, regidoria
o àmbit d’acció, caldrà comptabilitzar només les hores mensuals dedicades a
joventut)
-

La dada d’aquest indicador es proporcionarà en hores setmanals per cada
100 joves per evitar una dada excessivament petita

Recursos relacionats

 Tècnic de Joventut

 Regidora de Joventut
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Taxa de despesa corrent destinada a les polítiques de joventut en relació amb la població jove del
municipi
Fórmula

𝜮 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍, 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒃é𝒏𝒔 𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒊𝒔, 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓è𝒏𝒄𝒊𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó 𝒋𝒐𝒗𝒆

-

𝒙 𝟏𝟎𝟎

Aquest indicador avalua el conjunt de recursos econòmics que el municipi
dedica a les polítiques de joventut en relació amb el volum de població
jove.

Cal comptabilitzar com a despesa destinada a les polítiques de joventut tots
els recursos econòmics destinats a actuacions expressament dirigides a la
població jove, siguin o no responsabilitat de la unitat administrativa de
Joventut.
- La despesa corrent s’entén que és la destinada al finançament del
funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals
adreçats a la població jove i que inclou:

a) Capítol 1: despeses de personal
b) Capítol 2: despeses corrents en béns i serveis
c) Capítol 4: despeses de transferències corrents

(En queden fora les inversions i les despeses financeres. Les despeses s’obtindran
del pressupost consolidat liquidat)
- La dada d’aquest indicador s’expressarà en euros per jove del municipi.

Recursos relacionats

 Resultat dels darrers exercicis financers
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ANNEX
BUIDAT DE LES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ AMB
ELS ALUMNES DE SECUNDÀRIA
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COL·LEGI MARE DE DÉU DEL CARME
-

-

-

Incrementar la freqüència de festes
Facilitar l’obertura d’una discoteca i d’un cinema
Renovar les zones esportives
Habilitar un skatepark
Obrir un parc d’atraccions/aquapark
Renovar la plaça de braus
Organitzar festivals de música
Realitzar més festes populars durant tot l’any
Establir un lloc concret per realitzar una festa cada setmana d’un tema diferent
Millorar la publicitat dels actes i activitats
Organitzar més festes locals per a la franja d’edat 14-17 anys
Cessió d’un local per part de l’Ajuntament per tal que els joves hi puguin organitzar festes
Organitzar més activitats esportives
Potenciar les activitats durant el període hivernal
Instaurar festes d’estudiants (finals de trimestre i de curs)
Potenciar el Centre Cívic per als joves
Obrir línies de cicles formatius a Cardona per tal d’evitar que la gent s’hagi de
desplaçar a altres municipis. Temes d’interès: informàtica, mecànica, esport,
infermeria
Adaptar les instal·lacions de l’escola a les necessitats de les persones discapacitades
Millorar la xarxa d’internet i del material digital
Arranjar l’escola per tal que cada aula tingui una calefacció més flexible i pràctica
Creació de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
Millorar les instal·lacions esportives de l’escola
Implantació d’una línia de bus escolar que faci trajectes per la perifèria de Cardona
Obrir una línia de batxillerat artístic i crear més assignatures optatives (grec, llatí,
assignatura de fòrum-debat relacionada amb els problemes del dia a dia dels alumnes,
etc.)
Canviar l’horari escolar: implantar l’horari intensiu
Fer activitats al poble juntament amb els altres centres educatius
Facilitar la participació dels alumnes en la presa de decisions en el marc de l’escola
Realitzar més debats on els alumnes puguin expressar les seves opinions lliurement
Crear la figura del regidor de Joventut
Realitzar més activitats obertes a tot el poble
Millorar l’accessibilitat de l’Ajuntament en relació amb els joves i les seves propostes
Crear una comissió de festes formada per joves
Organitzar més correbous, tant infantils com per a adults
Facilitar que els joves participin més en els preparatius de les festes
Crear un òrgan representatiu dels joves, tot i que la relació amb l’Ajuntament és bona
Habilitar una bústia on els joves puguin deixar les seves inquietuds i propostes
Crear un grup de joves amb possibilitat de posar-se d’acord amb l’Ajuntament per
poder realitzar projectes innovadors
Obrir el Centre Cívic
Fer enquestes als joves per tal de demanar la seva opinió amb relació a les festes i
activitats del poble
Facilitar línies de subvenció per als emprenedors
Oferir facilitats exclusives als joves autòctons que vulguin obrir un negoci
Cardona hauria de trobar una gran atracció turística per oferir un futur als seus joves,
com ara un balneari o un centre de lleure rural
Estimular la contractació de joves per part de les empreses
Impulsar campanyes per promocionar Cardona arreu del país
Millorar la comunicació ferroviària: que arribi el tren a Cardona
Millorar els serveis sanitaris del CAP amb més metges i horari d’urgències
Augmentar les possibilitats dels joves de trobar feina
Facilitar locals o espais per part de l’Ajuntament per tal que els joves puguin
establir-hi petits negocis
Obrir nous negocis com cafeteries i gelateries
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IES SANT RAMON
-

Cardona hauria de potenciar les tradicions del poble. S’estan perdent
Obrir el Centre Cívic i convertir-lo en un espai de trobada i d’organització de festes
Ampliar les activitats que organitza el col·lectiu Cardona Jove més enllà de la Festa Major
Potenciar la Fira Medieval amb festes i activitats de diferent índole
Incrementar la freqüència dels concerts i les festes
Augmentar el nombre de correbous durant la festa major
Organització de més tornejos esportius per part de l’Ajuntament i les entitats
Organitzar un concert al mes
Millorar el Carnaval amb més música de diferents estils
Incrementar la durada de la festa major
Organitzar un carnaval d’estiu
Major participació de la gent en la tria dels grups de música de la festa major
Organitzar festes a la piscina
Millorar les instal·lacions de la piscina, amb més dutxes
Més col·laboració a la Coromina
Contractar grups de música per a la gent jove i no tant per a la gent gran
Millorar la diversitat de música en els concerts
Habilitar una sala polivalent per als joves on es puguin fer festes i activitats
Incrementar les activitats d’estiu, tal com es fa en la Setmana de la Joventut
Tenir més en compte la Coromina
Oferir més tipus de batxillerats per tal que els joves no hagin de marxar a fora
(artístic, salut i biosanitari)
Oferir mòduls de mecànica, infermeria, màrqueting, cuina, administració, esports, etc.
Organitzar una escola-taller
Incentivar les empreses del poble per tal que contractin gent jove
Regular, promocionar i impulsar feines d’estiu per als joves
Crear programes d’integració al món laboral per als joves
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