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Ens trobem davant d’una realitat canviant i idiosincràtica, i és que els joves tenen unes
necessitats i unes problemàtiques específiques, i per aquest motiu es necessari
desenvolupar unes polítiques específiques. Això vol dir fer unes polítiques realistes, que
tractin els problemes dels joves, que donin solucions i que es facin conjuntament amb
ells, i per això, elaborem un Pla Local de Joventut.
No es pot pensar que la joventut és com un “període de transició”, ja que és una etapa
d’entre 15 i 20 anys i per tant no és un període de transició, sinó una etapa ben definida
i amb entitat pròpia i diferenciada. S’està donant un allargament de la franja de joventut
que va dels 12 als 34 anys.
El Pla Local de Joventut de Gurb és una eina metodològica que ens permet respondre
millor a les necessitats dels i les joves del Gurb, ja que ens ajuda a planificar les
polítiques adreçades a la població jove i així conèixer, decidir i dirigir les diferents
actuacions.
Un Pla Integral de Joventut és l’eina per definir, impulsar i coordinar les polítiques de
joventut, i per fer-ho, haurem de treballar amb les diferents àrees del nostre ajuntament,
amb la resta d’administracions i amb els joves, des de dues línies d’actuació i els seus
eixos corresponents:
EMANCIPACIÓ: Ens centrarem per ordre d’importància : habitatge, treball,
educació, salut, cultura, cohesió social i equilibri territorial.
PARTICIPACIÓ: Crear espais d’Interlocució amb els joves, associacionisme,
foment de la participació i equilibri territorial.
Aquesta eina ens permet dissenyar quines són les intervencions més adequades en
funció de les necessitats i inquietuds existents dels joves del municipi i els recursos i
els mitjans disponibles que tenim al nostre abast.
Per la seva elaboració metodològica i planificació estratègica en cadascuna de
fases ( diagnosi, disseny, implementació i avaluació) hi van participar tant els joves
través de grups de discussió) com els principals agents socioeducatius del municipi (
una taula d’experts), per tal d’implicar en la mesura que ens va ser possible tots
agents que intervenen en els polítiques de joventut del nostre municipi.

les
(a
en
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El Pla Local de Joventut de Gurb és una eina de planificació que preveu situar en el
temps les actuacions que es desenvolupen i es desenvoluparan pels joves de manera
directe i/o indirecta, d’acord amb les bases establertes en el Pla nacional de Joventut de
Catalunya. Els àmbits, programes i accions en què basem els nostres Objectius intenten
abastar diferents temàtiques que afecten als joves, de tal manera que cobreixin en la
mesura que sigui possible les seves necessitats, que cobreixin les mancances del
municipi pel què fa a l’atenció dels joves i que estiguin amatents a promoure i ajudar a
desenvolupar totes les seves potencialitats. Planifiquem per transformar.
Així doncs, la missió del pla de Gurb consisteix en garantir la igualtat d’oportunitats per
tal que els joves puguin desenvolupar el projecte vital, afavorint el seu arrelament al
territori i potenciant el desenvolupament dels serveis per tal de dotar a la població jove
dels mínims recursos indispensables que els permetin desenvolupar gran part de les
seves activitats educatives, culturals, formatives, laborals i d’oci a Gurb. Tot això sense
deixar de banda la promoció de la participació activa dels joves i dotar als joves d’espais
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de diàleg que els permetin participar en les polítiques de joventut. Es pretén convertir
Gurb en un municipi atractiu on els joves puguin desenvolupar els seus projectes i
inquietuds.
Organitzarem el nostre Pla en diferents etapes, per tal que el final en puguem extreure
uns Objectius i un programa d’actuació. Primer, exposarem com hem fet el Pla, és a dir,
la metodologia que hem fet servir, tot seguit comentarem els aspectes generals del
municipi de Gurb, a continuació analitzarem la realitat juvenil de Catalunya, Osona i més
detalladament la de Gurb, per així poder veure les necessitats i les problemàtiques
bàsiques que tenen els joves. Per fer aquesta recerca, ens posarem en contacte amb
diferents grups de joves del municipi que actualment organitzen i col·laboren en
activitats del poble, i a més a més portarem a terme un grup de discussió que a part
d’assistir-hi un representant d’aquests grups, també hi assisteixin joves de cada zona
del municipi i joves interessats a donar la seva opinió. A part, ens posarem en contacte
amb totes les regidories, entitats, responsables dels serveis socials, el centre
d’ensenyament etc. Així podrem entra tots fer un treball tranversal i poder tenir un pla
local elaborat pels joves i les seves necessitats i també tenir una panoràmica dels
serveis i recursos que hi ha ara, des de la perspectiva dels joves i dels professionals.
A continuació farem un diagnòstic mitjançant la tècnica DAFO per tal de diagnosticar i
establir uns Objectius i dissenyarem diferents programes amb les accions corresponents
per satisfer aquests Objectius.
Finalment ubicarem en el temps per trimestres les diferents accions a portar a terme, i
elaborarem un sistema d’avaluació pel Pla Local de Joventut.
GURB: ELEMENTS CONTEXTUALS
Fitxa tècnica: recursos econòmics, humans i infraestruturals
CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
POBLACIÓ
2.541 habitant
POBLACIÓ IMMIGRANT
54 habitants
POBLACIÓ JOVE
600 joves (de 12 a 34 anys)
450 joves (de 15 a 29 anys)
POBLACIÓ IMMIGRANT JOVE
19 joves (de 15 a 29 anys)
EXTENCIÓ
51.56 km2
CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS
RECURSOS HUMANS JOVENTUT
Dedicació exclusiva joventut.

1 tècnica joventut mitja jornada. (29h setm). Nivell A2.
1 dinamitzadora a jornada parcial. (20h setm). Nivell C2

RECURSOS ECONÒMICS
Pla de Finançament
Despeses:
2.736.925 €PRESSUPOST AJUNTAMENT
El pressupost de la regidoria de Joventut és de 39.750,84€. Un 1.45% del pressupost general.
Ingressos:
RECURSOS FUNCIONALS.
Equipaments municipals
exclusivament per a joves

Fons propis: 39. 750,84€
Fons externs: 9846€
Punt Jove (Punt d’informació juvenil).
Espai jove
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Equipaments municipals

Sales. Sala de Cultura, El Femer, Pavelló
d’Esports, Les Escoles Velles, SES Gurb,
Teatre

que poden utilitzar els joves per
organitzar activitats
PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT
INTERDEPARTAMENTALITAT

INTERINSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓ JOVE


Regidories de l’ajuntament de Gurb:
- Benestar i Família
- Salut
- Esports
- Cultura
- Ensenyament pre-escolar
- Ensenyament secundari
- Ensenyament Infantil i Primària
- Gent gran
- Urbanisme
- Governació
- Joventut
- Obres públiques
- Hisenda
- Habitatge
- Festes
- Medi ambient
- Agricultura
- Promoció Econòmica

- Consell Comarcal d’Osona
- Consorci de serveis socials.
- Ajuntaments d’Osona
-Secretaria
de
Joventut.
Generalitat de Catalunya
- Oficina del Pla Jove. Diputació de
Barcelona
 GRUP DE JOVES
 GRUP D’EXPERTS
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL
AMB L’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL
ESPAI A LA PÀG WEB
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3.2. Situació
El municipi de Gurb ocupa una superfície de 51,56 Km², està situat al bell mig de la
comarca d'Osona formant part del seu nucli central, la Plana de Vic.
Limita pel nord amb els termes municipals de Manlleu, les Masies de Voltregà i Santa
Cecília de Voltregà; per ponent amb Sant Bartomeu del Grau, pel sud i sud-est amb
Vic i per llevant amb Folgueroles, Tavèrnoles, les Masies de Roda i Roda de Ter.
La superfície del municipi està repartida en quatre parròquies: en el sector ponent amb
el relleu més muntanyós hi ha les parròquies de Sant Julià Sassorba (per banda sud), i
de Sant Cristòfol de Vespella (per banda nord); per la banda de llevant, al bell mig de
la plana, la de Sant Esteve de Granollers, i entre la plana i la muntanya, hi ha la
parròquia de Sant Andreu de Gurb, que constitueix el nucli central del municipi.
Per accedir a la nostra població podeu fer-ho per la C-17 (N-152) o per l’eix transversal
C-25.

GURB
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3.3. Història
El castell de Gurb és documentat l’any 886, era al centre d’un extens terme que
comprenia inicialment les parròquies de Sant Andreu de Gurb, Sant Bartomeu del
Grau, Sant Cristòfol de Vespella, Sant Esteve de Granollers de la Plana i Sant Julià de
Sassorba, per bé que la de Sant Bartomeu es va separar del terme ja a l’edat mitjana.
Els seus senyors, que portaven el cognom de Gurb, van ser personatges poderosos i
influents del seu temps i van participar a la reconquesta de les terres frontereres amb
els sarraïns al Penedès i a la zona del riu Gaià, on entre altres possessions van obtenir
el Castell de Queralt, prop de Sant Coloma de Queralt, fet que va fer canviar el
cognom de Gurb pel de Queralt.
Els senyors del Castell de Gurb es van arruïnar el segle XIII i van vendre el castell de
Gurb al bisbe de Vic el 1248, el qual el va vendre a Jaume I. Des de llavors el terme de
Gurb va ser governat pels veguers d’Osona com a batlles de Gurb.
La creació del comtat d’Osona feta pel rei Pere el Cerimoniós en la persona de Bernat
de Cabrera va representar pel terme de Gurb tornar a passar a jurisdicció de senyor
feudal, per això els homes del terme es van redimir el 1385 amb el pagament de 2.000
florins, una elevada quantitat de diners. Amb la redenció van tornar a passar a
jurisdicció del rei, qui va concedir al terme de Gurb poder-se denominar carrer de Vic,
és a dir poder gaudir dels privilegis i avantatges dels ciutadans de Vic.
Els successors dels Cabrera van tornar a obtenir el domini de Gurb per concessió
reial, però els habitants de Gurb van emparar-se en els privilegis anteriors i amb ajut
dels consellers de Vic el 1493 van tornar a la jurisdicció reial i a la seva condició de
carrer de Vic o de Barcelona, situació que va durar fins la creació dels actuals
municipis a principis del segle XIX.
L’any 1820 Gurb es va constituir com a únic municipi integrat per les quatre parròquies
i el 1840 va absorbir les petites quadres autònomes de Vialgelans i de Golomers, a
Granollers de la Plana.
El terme de Gurb ha tingut sempre la població dispersa pels masos escampats arreu
del terme, molt nombrosos per la riquesa del terreny i en bona part hereus dels antics
vilars i masos medievals, amb els edificis renovats sobre tot el segle XVIII, època
d’esplendor de la pagesia.
En el nostre temps el caràcter eminentment rural de Gurb s’ha transformat per la
construcció de polígons industrials i zones residencials en els sectors propers i ben
comunicats amb Vic, que constitueixen el nucli urbà de Gurb. A part, el
desenvolupament de les noves vies de comunicació han fet que Gurb sigui un municipi
molt ben comunicat a Catalunya i això ha provocat un gran increment de la població.
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3.4. EL MUNICIPI DE GRUB
3.4.1 La seva població
Gurb ha patit una disminució de població els darrers anys. A data de 29 d'abril de
2015 es comptabilitzaven 2.541 habitants. A continuació podem observar un gràfic de
població per edats.

Font: Padró Municipal de Gurb a 29/04/2015

Comparant les dades amb les del 2011 Gurb ha patit envelliment de la seva població,
a més del decreixement anteriorment esmentat. Les franges on la davallada ha estat
més significativa han estat les de 0-4 i 5-9 anys, per tant disminució de la natalitat i les
de 30-34 i 35-39 anys. Pel que fa als joves, de 15 a 29 anys, s'han mantingut respecte
el 2011, augmentant en 5 persones.
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3.4.2 Equipaments municipals de Gurb
Els habitants de Gurb poden gaudir de molts serveis i equipaments municipals:















Sala de Cultura
Sala d’exposicions
Sala polivalent. El Femer.
Teatre de l’Esperança.
Les Escoles Velles de Gurb
Les Escoles de Granollers de la Plana
La Torre de l’Esperança.
Camp de Futbol de gespa artificial
Pavelló municipal.
Pista futbol sala exterior.
Camp de Gespa artificial
SES Gurb
Piscines municipals de Serrabonica.
Centre de dia

A continuació en destacarem els següents:

a) Les Escoles Velles de Gurb:
És un espai, on hi ha diferents sales, situat al costat de la zona esportiva.
Aquest espai és utilitzat per desenvolupar-hi diferents tallers i cursos que ofereix el
poble, ioga, gimnàs, pilates etc.
b) Punt Jove
Actualment l’oficina tècnica del PUNT JOVE ( amb el SIJ) es troba situat al nou edifici
reformat de l’antic teatre, al costat de la sala polivalent del Femer, a peu de carrer, al
costat dels altres equipaments municipals ( Ajuntament, centre de dia, casal de la gent
gran, CAP i sala de cultura); fet que afavoreix molt l’increment d’usuaris tant del punt
d’informació juvenil com dels serveis que s’hi ofereixen. I a part els joves també fan ús
diari de l’ espai Jove ( que es troba a l’edifici del costat), que és la zona polivalent i
amb el temps s’ha anat consolidant com un punt de trobada per els joves del municipi i
també s’han construït noves vies d’accés (urbanitzant la carretera de Sant Bartomeu i
habilitant el carril bici fins el Femer) per tal de facilitar-ne la mobilitat.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de les 16h a les 20h i el dimarts i
dijous de 9h a 13h. Aquest servei compta amb els recursos humans d’una tècnica de
joventut a mitja jornada que també fa funcions d’informadora juvenil i dinamitzadora i
actualment d’un pla d’ocupació a mitja jornada.
Al Punt Jove hi podem trobar dos espais, el punt d’informació juvenil ( edifici teatre) on
s’hi fan les tasques pròpies d’aquest servei i l’Espai Jove ( edifici femer) , l’espai de
dinamització juvenil. El servei de l’espai jove està obert totes les tardes de 16 a 20h, i
l’oficina
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En total el punt Jove consta de dues sales, una on si fa l’atenció al públic amb una
zona d’auto consulta amb ordinadors, i l’altre sala, més gran en la que es poden dur a
terme activitats diverses (Espai Jove) i en la que els joves poden jugar a tennis taula,
jocs de taula, Play Station2, el futbolí.... L’espai també disposa d’un lavabo.

Funcions:
Punt d’informació Juvenil:
El PIJ és un servei que té la finalitat de facilitar als joves l’accés a la informació sobre
diferents temàtiques d’interès juvenil: formació i estudis, lleure i cultura, vacances,
treball, habitatge,...
Aquest és l’espai que actualment disposa de millors recursos i que està més ben
estructurat.
En aquesta sala els joves poden trobar:
La viatgeteca: espai que disposa d’informació actualitzada per a poder fer un
viatge a qualsevol lloc del món.
Servei de carnets: els joves poden adquirir els carnets joves d’alberguista,
carnets joves internacionals (també els familiars i els d’adults).
Llibres i documents adequats a les necessitats i inquietuds dels joves (salut,
voluntariat, treball, formació, concursos, etc.)
Borsa de treball ( a nivell formal, ara està pendent de crear-ne una des de la
regidoria de promoció econòmica i joventut. També de cangurs)
Borsa d’habitatge (pendent de creació)
Activitats puntuals, tant a nivell de municipal com comarcal.
Espai Jove:
Aquest és un espai pensat per tal de facilitar als joves del municipi un lloc de trobada,
per a reunir-se, organitzar i realitzar aquelles activitats que els interessin. És un espai
enfocat a promoure la relació i implicació dels usuaris en la dinàmica general del
servei.
És un servei que pretén cobrir bàsicament les necessitats dels adolescents d’entre 15
i 19 anys, i que és obert també a la resta de joves de la vila i dels municipis veïns.
L’entrada a l’espai és lliure i oberta i, tot i que no es demana un compromís
d’assistència fixa, si que es busca una intenció de fidelitzar-se a l’espai. És per això
que dins l’horari que s’ofereix els joves tenen l’opció d’estar-hi tota l’estona que
vulguin, podent arribar més tard i/o marxar més d’hora.
El perfil d’aquests joves el podem definir com a nois i noies amb necessitat i interès
per a disposar d’un espai propi per a relacionar-se i amb capacitat d’adaptació a una
normativa bàsica. Presenten també, una ocupació poc variada de l’ús del seu temps
lliure i una manca d’iniciativa a l’hora de crear, imaginar i organitzar activitats afins als
seus hobbies i preferències.
Per tant, una necessitat bàsica a cobrir és la de dotar-los d’un espai on puguin reunirse. Aquest espai de reunió pot ser utilitzat per un gran ventall d’Objectius que poden
anar des del simple fet de trobar-se per parlar, compartir coneixements, buscar
informació, etc. Així, el PIJ – Espai Jove ha de poder oferir una oferta lúdica i
educativa prou important per mantenir l’interès dels joves.
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Des del Punt Jove per difondre la informació d’interès als joves, s’utilitzen diferents
mitjans:
Correus electrònics: disposem d’una llista de distribució formada per totes aquelles
adreces de correu electrònic dels usuaris que van passant pel servei. A través
d’aquest mitjà se’ls envia tot allò que es creu que els pot interessar: activitats que es
fan a Gurb, o fora de Gurb, informació d’interès, ofertes de feina etc. També fem
arribar la informació a través del correu electrònic a altres pijs de la comarca i/o fora de
la comarca.
Cartells: També es fa difusió de les activitats a través de cartells els quals es
reparteixen per diferents punts depenent de l’activitat: plafó d’informació juvenil,
cartelleres del municipi, comerços, bars, llocs estratègics on s’hi reuneixen joves, Punt
Jove, altres pijs,etc.
Pàgina web de l’ajuntament http://www.gurb.cat : a la pàgina web de l’ajuntament
també s’hi pengen les activitats que es porten a terme des de joventut a l’apartat de
l’agenda com també els articles per fer difusió del servei i les seves activitats i
projectes dins l’apartat de noticies.
Agenda Jove trimestral i Anual: s’ha creat una agenda jove trimestral ( per
estacions) que arriba a tots els joves i també es penja a la pàgina web de l’ajuntament
per tal de visualitzar totes les activitats per a joves. A més a més, en paral·lel, també
hem creat al Punt Una Agenda Jove Anual, on queda constància de totes les activitats.
Facebook del Punt Jove Gurb: també hem creat un facebook del Punt Jove de Gurb
“El Femer” on s’anuncien tots els esdeveniments i activitats programades. En aquest
canal també s’hi poden difondre fotografies d’esdeveniments passats i permet als
joves de fer un fòrum sobre les activitats, deixar-hi propostes i comentaris d’una
manera més familiar per a ells.

COORDINACIONS
Pel que fa a la coordinació en matèria de joventut a Gurb, cal tenir en compte la figura
de la tècnica de joventut, la qual afavoreix una coordinació transversal, vertical i directe
amb els joves.
Coordinació entre les regidories de l’ajuntament i altres tècnics municipals
Hi ha una coordinació des de joventut a través de la tècnica i el regidor de joventut
amb la resta de regidories de l’ajuntament.
S’estableixen unes reunions quinzenals de totes les regidories. També es porten a
terme reunions amb altres “tècnics” municipals per tal de portar programes
conjuntament, com els de serveis socials (educador social i treballadora social), i
també amb la directora i el cap d’estudis de la SI Gurb (programa Pensa Jove).
Coordinació amb el Consell Comarcal d’Osona
Periòdicament el Consell Comarcal estableix reunions de joventut les quals van
destinades a tècnics, i d’altres a regidors de joventut. En aquestes hi assisteix la
tècnica de joventut i/o el regidor de joventut.
També en coordinació amb el consell comarcal i els diferents punts joves de la
comarca d'osona, s'organitzen les jornades Càpsula, unes jornades d'orientació
acadèmica i professional per a joves.
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Aquesta fase és la que ens permet detectar la problemàtica i fer una fotografia
panoràmica de la realitat juvenil de Gurb. D’aquí sorgiran els objectius a treballar.
En aquesta fase, tant hem tingut en compte el marc teòric i normatiu, que ens ajuda a
situar-nos en un context més ampli i a confeccionar el nostre projecte amb una
intencionalitat transformadora. Aquí entra en joc les sinèrgies i el treball transversal
entre l’ens local (polítics i tècnics) i sobretot la ciutadania; i el nostre públic diana que
son els nostres joves, i els veritables protagonistes.
Aquesta anàlisi s’abordarà des d’una doble perspectiva: l’anàlisi de la realitat juvenil i
la informació de les polítiques que s’estan desenvolupant al municipi que afecten als
joves: la visualització de l’oferta actual ( annexes).
Tot això ens ha de permetre conèixer el problema i intervenir en la causa.
Finalment expressarem les conclusions que recullen les principals problemàtiques i
dinàmiques juvenils que serveixen com a punt de partida per establir les línies
estratègiques de les diferents accions.
En aquest apartat es tracta de detectar les principals problemàtiques a les que
intentarem donar resposta a través de la política municipal. Per tant el primer que hem
fet ha set prioritzar a nivell polític els àmbits d’actuació: que s’emmarquen dins les
dues línies esmentades de emancipació i participació, que seran els següents: treball,
habitatge, educació-salut.
Anem a veure els criteris metodològics, emmarcats amb els principis rectors.
Transformació
Ens centrem en aquest principi té ja que té veure amb les dificultats d’accés als
recursos de joventut per part de molts joves. La dispersió de població dels joves de
Gurb, juntament amb altres obstacles i situacions de desigualtat (factors estructurals
per raó de classe ) dificulten l’accés d’alguns joves als béns i els serveis, i planteja un
handicap per a les nostres polítiques de joventut.
El nostre objectiu és arribar a aquests joves des d’una perspectiva inclusiva, per tal de
pal·liar els efectes dels factors estructurals de desigualtats, potenciant la igualtat
d’oportunitats, per tal de fer accessible . Com ho farem?
— En l’entorn: Enfortir la col·laboració amb els agents implicats en les diferents
actuacions, tant de forma Inter departamental i interinstitucional com comunitària,
per sumar coneixements, eines i recursos.
— En el jove: Millorar l’ús de les eines de comunicació amb la població juvenil,
incorporant efectivament les eines 2.0 de comunicació ( Qüestionari on-line penjat a
les aules de l’institut, a la web de l’ajuntament i també a les xarxes social del facebook
del femer.) per detectar problemàtica i necessitats específiques i així poder-hi trobar
resposta políticament per tal de transformar les seves condicions de vida, i fer que
puguin desenvolupar el seu projecte de vida i emancipar-se.
Com ja sabem el col·lectiu juvenil no és homogeni, format per diferents subcol·lectius.
Les variables sexe, edat, origen cultural i ètnic son factors estructurals que incideixen
en la població juvenil, i com a tals s’han mesurat quantitativament en la fase de
diagnosi (a través del qüestionari) quan hem analitzat la realitat juvenil dels joves.
Des de Joventut en paral·lel amb l’àrea de serveis socials es volen portar a terme dos
projectes: Fes un reset ( inserció laboral), i el projecte Motiva’t (atenció
socioeducativa).
Respecte el projecte d’inserció laboral “Jove, fes un Reset”, apuntar que és un projecte
innovador i pilot, que vol combinar alhora formació professionalitzadora i relació amb el
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món empresarial de la comarca, permetent empoderar els i les joves participants per
tal que augmentin la seva qualificació professional i les possibilitats d’inserció laboral.
És un recurs gratuït que apareix per contrarestar una realitat molt concreta de la
comarca, que posa en perill la seva estabilitat i amenaça, a mitjà termini, la cohesió
social que generalment ha imperat en ella. Doncs cada cop són més nombrosos els i
les joves de 16 a 18 anys que hi existeixen, condemnats a un inquietant ostracisme,
provocat per la falta d’ocupació, però també de propostes adequades per continuar la
seva formació professional. La població diana de la iniciativa és un col·lectiu que té
dificultats per finalitzar amb èxit la seva educació reglada i que degut a les poques
places de què disposa el territori, tant de programes de garantia social, formacions
ocupacionals, escoles d’idiomes o d’adults, etc., es veuen avesats a una absoluta
inactivitat que perjudica seriosament les seves vides, i que si no s’impulsa cap acció
per evitar-ho pot acabar passant factura també a la comunitat a la qual pertanyen.
Aquest perfil de jove sempre ha existit i fins fa poc accedien sense problema al mercat
de treball tant bon punt arribaven a l’edat mínima exigible. Però en aquests moments
no aconsegueixen ser acollits per cap tipus de recurs i la falta d’expectatives incentiva
la
seva desmotivació i en alguns casos genera conflictes socials que emmascaren la
seva imatge.
El projecte, gràcies a la participació de professionals especialistes, permet iniciar-se en
la formació d’un ofici com a alternativa a l’atur, i és una bona estratègia per anar més
ben preparats i tenir més possibilitats per assolir una primera feina. És clau a partir
d’aquest, fomentar certs aspectes imprescindibles per una futura inserció laboral, com
la iniciativa o la capacitat d’adaptació, però també ho és, que cal fer entendre als
participants que tenen el deure d’aportar el millor de si mateixos per afavorir-la, i que
sense aquest interès que ha de permetre augmentar la seva qualificació i que inclourà
una sèrie d’habilitats adquirides, no hi ha opció de sortir-se’n.
El projecte a través de la coordinació i el treball en xarxa entre altres organismes
implicats en l’atenció a joves, tant formals com no formals, però també aprofitant el
suport de part
del teixit empresarial de la comarca, aquell que assumeix la seva responsabilitat
social, planteja com a element potenciador de la inserció laboral, la proximitat entre
joves i empreses. Primerament perquè són aquestes les que marquen les pautes dins
del projecte sobre quins perfils de treballadors necessiten, i en quins aspectes és
important alliçonar als joves per tenir més possibilitats laborals, però alhora, perquè
mitjançant la relació personal que s’estableix entre ells, hi ha implícit un provocador
interès, que vol que la confiança i el coneixement mutu, derivi en una oportunitat
laboral.
Respecte l’altre projecte ”Motiva`t”( que ja fa dos anys que es porta a terme),
assenyalar que és un Projecte destinat a joves de 12 a 16 per a la participació
d’activitats extraescolars i creació d’un espai de lleure amb la finalitat d’oferir un
conjunt d’oportunitats educatives als joves de Gurb.
Es tracta, doncs, de promoure la participació de l’alumnat en un espai que ofereixi
activitats acadèmiques, lúdiques o artístiques, per tal de facilitar un recurs integrador i
global als preadolescents del municipi de Gurb.
El projecte pretén donar espais educatius a menors que regularment assisteixen al
Punt Jove de Gurb dins de famílies normalitzades però amb carències socioeducatives
o bé joves atesos des de serveis socials. Aquest projecte no és d’execució única, és a
dir, s’emmarca dins del Punt Jove i es coordina juntament amb Serveis Socials i el SI
Gurb, amb coordinació i planificació conjunta. Per tant, implica un projecte global que
dóna resposta al grup de joves, a les famílies, a la comunitat i a diferents serveis que
treballen per a la joventut.
En definitiva la finalitat d’aquest projecte és facilitar la prevenció, protecció i promoció
del benestar juvenil a través de la creació d’un espai de reforç i de lleure per tal de
garantir la participació a recursos municipals i integradors.
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Per tal de proporcionar un treball integrador, universal, global, la finalitat primària del
projecte, aquest pretén desenvolupar un caràcter integrador que inclou aquells grups
amb risc social, amb un caràcter universal que proporciona espais a diferents grups
socials i amb un caràcter global que permet la intervenció de diferents serveis. Així,
com la voluntat explicita d’oferir aquest servei és proporcionar una oferta universal i
normalitzada per al conjunt de l’adolescència i diversa d’un territori.
Aquests tres conceptes faciliten el treball en xarxa de manera formal (aquells serveis i
professionals que intervenen amb els joves) i el treball en xarxa de les estructures
informals del municipi (el teixit social, educatiu i cultural de les comunitats).
Es fa el que està a les mans dels tècnics i els polítics, tot i que no hi ha un gran
desplegament d’aquestes polítiques (polítiques d’acomodació o interculturalitat,
polítiques d’eliminació de barreres o obstacles, d’acció positiva), però hem de tenir en
compte les característiques demogràfiques (petit municipi), econòmiques i socials
(poca immigració i nivell adquisitiu mitjà) i de moment no s’han detectat altres
necessitats sobre les que s’hauria d’intervenir.
Qualitat
Per assolir els resultats esperats es dissenyaran les actuacions amb el plantejament
tant realista com sigui possible, i alhora adequat i raonable.
Es detecta algun
problema per consolidar el procés de generació de coneixement que ajudi a
fonamentar les polítiques de joventut sobre les necessitats i les demandes juvenils i
sobre els efectes de la intervenció (en termes d’impacte i de resultat).
Concretament, no sempre s’ha pogut desenvolupar els exercicis analítics profunds per
a la diagnosi i l’avaluació.
Una altra dificultat està molt relacionada amb els punt anteriors i té a veure amb la
necessitat de disposar d’eines i mecanismes per recollir les demandes dels joves i
canalitzar-les (o respondre-hi) a través de les polítiques de joventut locals. Ho hem fet
a través del Qüestionari: a les aules virtuals dels alumnes de 3er i 4rt, a la web de
l’ajuntament com una plataforma per incentivar a la participació, i també a través dels
grups de discussió. Però som conscients de les limitacions d’aquestes eines ja que
potser no podem arribar a tot el públic diana. Com a crítica constructiva podem dir que
tal vegada manca la generació d’eines comunes però adaptades per a la recollida i la
sistematització de dades, i el Treball en xarxa ( però des d’una política més transversal
que no només inclogui joventut i serveis socials, sinó la veritable implicació de totes les
regidories, com a oportunitat per compartir informació i enriquir la fonamentació de les
polítiques.
Participació
En aquesta fase intentem corresponsabilitzar als i les joves en la política de joventut.
És una mica complexa implicar els joves en aquesta fase i per això s’ha treballat amb
dues vies diferents: una, que és per arribar a tots els joves del municipi fent una
bustiada personalitzada a totes les cases amb joves de 15 a 29 anys amb un
qüestionari (que després ens han dipositat en una bústia del punt jove) i també a
través de l’institut, el SI Gurb , on vàrem aprofitar l’espai telemàtic per penjar el
qüestionari a la seva plataforma , i així arribar a tots els joves de 14 a 16 anys, per tal
de poder detectar les seves necessitats i problemàtiques, i en funció de la seva
realitat, marcar unes línies prioritàries d’actuació, en consens amb la regidoria de
joventut, i amb el recolzament de la resta de regidories, per tal de tenir un impacte i
reduir les desigualtats i millorar la vida dels joves i intentar-les portar a terme. I l’altre,
recollint les necessitats dels joves usuaris del femer, que també ens han respòs el
Qüestionari, i a part hem recollit la seva opinió a través del contacte directe diari i de
les converses informals que establim el dia a dia. Es va deixar clar als joves sobre la
forma en que s’anirien incorporant les seves opinions al llarg del procés, en relació a la
incidència que tindria la seva opinió.
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Aquests, ens fan propostes de les activitats que els hi agradaria que es portessin a
terme.

Integralitat:
Els fenòmens socials son complexos (multimensionalitat) i no obeeixen a una sola
causa ( diversos i multicausals). Amb els diferents programes intentem treballar
integralment, analitzant les problemàtiques juvenils de manera interrelacionada.
Per tant, per això volem plantejar la intervenció en l’àmbit laboral i educatiu, per poder
incidir i modificar la trajectòria dels joves que ho necessitin.
per tal de portar a terme el projecte d’inserció laboral del joves “Fes un reset”, haurem
de fer referència al situació dels joves: “La situació laboral dels Joves a Catalunya (1er
trimestre del 2016) (Observatori català de la Joventut).
Aquest informe recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de
Població Activa (EPA) amb relació a la situació laboral de les persones joves. El
document se centra en l’impacta de la crisi sobre l’atur juvenil. Tot i així també ofereix
informació sobre ocupació, estudis i emancipació dels i les joves. En aquestes pàgines
es compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les
dades ho permeten, també s’analitza les diferències dins del grup de joves.
Les dades són calculades per l’Idescat a petició de l’Observatori Català de la Joventut i
fan referència a la població de 16 a 29 anys, d’acord amb la definició de joventut que
fa la Llei 33/2010, de polítiques de joventut. La informació disponible en aquest
document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de
la població jove.
Per a fer una política integral hem articulat els criteris metodològics
d’interinstitucionalitat (entre diferents administracions) i interdepartamentalitat (entre
diferents regidories: joventut, festes, esports i benestar social i serveis: punt Jove i
serveis socials i la insertora laboral).
Tot i així la coordinació segueix sent un handicap i un tema pendent, ja que ens
trobem la manca de mecanismes per motivar un treball en xarxa real i efectiu, que
vagi més enllà de la coordinació i la informació entre àrees, unitats i agents d’un àmbit
territorial concret.

2.1. Catalunya

Catalunya a principis del 2016 compta amb 1.103.001 joves de 15 a 29 anys, el
nombre de joves ha disminuït en 200.837 respecte el 2010 degut al procés
d’envelliment i a la baixa natalitat dels darrers anys en aquesta franja d’edat.
Segons les dades obtingudes a l'informe generat per l’Idescat a petició de
l’Observatori Català de la Joventut, les quals fan referència a la població de 16 a 29
anys durant el 4rt trimestre de 2014:




La taxa d’emancipació de les persones joves de 16 a 29 anys
continua la tendència a la baixa, fins el 24,1%.
138.113 joves de franja d'entre els 15 i 29 anys és immigrant.
Ell 49,6% de les persones joves opten per estudiar, ja sigui
allargant el període de formació o bé incorporant-s’hi
novament. Aquesta tendència continua a l’alça i creix un 3%
respecte el mateix trimestre de l’any anterior
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Hi ha hagut un augment dels contractes temporals, el 42,99% dels
contractes temporals realitzats el 2014 a joves menors de 30 anys
(339.222 contractes) tenien una durada de menys d’un mes. La durada
del 12,94% dels contractes efectuats en aquest període oscil·lava entre
un i tres mesos.

Els joves combinen processos de formació amb el treball i en poques ocasions
proporcionen estabilitat. A més el fet que els joves ocupin llocs de treball per sota del
seu nivell de formació facilita que les noves generacions de joves desconfiïn de la
formació i els estudis com a mecanisme de promoció social. Tot i que actualment, el
nombre de joves que estudien ha augmentat encara hi ha molts joves, sobretot nois,
que abandonen prematurament els estudis per començar a treballar i així guanyar
diners que els permetin consumir en els espais d’oci, però després tampoc troben
feina, convertint-se , cada vegada més en un col·lectiu de risc social. Com a
conseqüència, més endavant es troben amb dificultats per progressar a causa del
seu baix nivell acadèmic. Per tant el motiu principal del fracàs escolar és la
desmotivació dels joves d’entre 15 i 29 anys.
A Catalunya, el suïcidi ja és la primera causa de mort entre els joves. No només
perquè s’ha fet més visible, sinó també perquè els accidents de trànsit s’han reduït
considerablement. També s’ha registrat un increment en l’atenció a la salut mental de
joves i nens catalans, que ha crescut un 45% en els últims sis anys.
Segons l’informe de primer trimestre de 2016 “Situació laboral de les persones joves a
Catalunya”, elaborat per l’Observatori català de la Joventut, a partir de les darreres
dades de població activa generades per l’Idescat, la realitat catalana és la següent:
Situació d’activitat

Font: Enquesta de població activa Idescat 2016
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La taxa d’activitat de les persones joves de 16 a 29 anys se situa al 60,4%. Un
40,2% són joves ocupats i el 20,2% restant són el percentatge de joves
desocupats respecte el total de la població jove (coeficient d’atur juvenil).



La taxa d’activitat juvenil té una tendència a la baixa des de l’inici de la crisi. El
percentatge de joves actius ha caigut un 3,2% respecte el mateix trimestre de
l’any anterior. Igual que el trimestre anterior, la taxa d’activitat juvenil se situa
per sota de la dels joves de més de 29 anys (un 62,6%).



El gràfic també indica el coeficient d’atur juvenil, un 20,2%, que representa el
percentatge de població jove aturada respecte el total de la població en
situació d’atur.




Per la població de més de 29 anys aquesta dada és del 10,9%.
Un de cada tres joves són estudiants inactius (només estudien). Els individus
que estudien i treballen simultàniament estan inclosos, al gràfic, dins del grup
d’ocupats/ades. Si tenim en compte també els estudiants actius, els joves que
estudies superen el 50%.

En aquesta primera aproximació ja s’aprecia que, per una qüestió d’edat (moment del
cicle vital), entre les persones joves hi ha més estudiants inactius que entre les
persones de més de 29 anys. Finalment, entre les persones joves hi ha menys
ocupació i més atur.

Ocupació

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015
El gràfic mostra l’evolució de la taxa d’ocupació de 2007 a 2015 (1r trimestre). La taxa
d’ocupació indica la proporció de persones ocupades respecte el total de persones.
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La taxa d’ocupació juvenil se situa en el 40,2% i es manté força estable des del
2012. Sembla, doncs, que en aquest període la destrucció d’ocupació s’ha
contingut.
L’any 2007 la taxa d’ocupació juvenil era d’un 64,9% el que
significa que
s’ha produït una disminució de gairebé 25 punts en les persones joves ocupades.





Les persones joves treballen predominantment en el sector serveis (82,2%) i
amb contractes indefinits, tot i que la temporalitat és molt elevada (40,5%).
La taxa d’ocupació de nois i noies ha evolucionat de manera diferent. Abans de
la crisi l’ocupació dels homes era considerablement més elevada que la de les
dones (fins a 10 punts de diferència), circumstància que reflectia tant el fet que
les noies tendeixen a estudiar més com una vulnerabilitat laboral més elevada.
Actualment, la taxa d’ocupació de les noies se situa en el 40,6%; la dels nois
ha sofert un descens més pronunciat i se situa en el 39,9%. Aquesta evolució
diferenciada respon en part a que a l’inici de la crisi, la destrucció d’ocupació es
va centrar en sectors de l’economia clarament masculinitzats, particularment la
construcció.
Característiques de l’ocupació:

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


Els serveis són el sector d’activitat que acumula el volum més important de la
força laboral a Catalunya. Un 82,2% de joves ocupats ho estan en aquest
sector. En canvi, en el sector de la indústria acumula un 12,3% dels joves de
16 a 29 anys.



Respecte el 2007, el sector serveis ha anat incrementant el seu pes relatiu
gràcies a la destrucció d’ocupació juvenil en el sector de la construcció, que ha
perdut més de la meitat dels llocs de treball ocupats per joves i, en menor
mesura, de l’industrial
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Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


El gràfic mostra una comparació de l’estructura de qualificacions de les
ocupacions de les persones joves de 16 a 29 anys i les de 30 anys i més.



Les persones joves tenen, en general, feines de més baixa qualificació.



En canvi les persones joves superen clarament les de més edat en aquelles
ocupacions del sector serveis de mitjana i baixa qualificació: un 31,5% dels
joves ocupats ho estan com a treballadors/ores de restauració, serveis
personals o vendes. També hi ha una major proporció de joves entre els
treballadors i treballadores en ocupacions elementals
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Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


La contractació temporal afecta molt més a les persones joves que a les
adultes: un 40,5% de joves contractats ho estan amb un contracte temporal. En
canvi en les persones adultes aquest percentatge és del 14,3%.

Atur
Taxa d’atur

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015




El primer trimestre de 2015 la taxa d’atur entre el col·lectiu de 16 a 29 anys se
situa en el 33,4%.
En xifres absolutes, a Catalunya hi ha 207.100 joves a l’atur.
La taxa d’atur entre les persones de més de 29 anys és del 17,4%; i pel global
de la població és del 20%.
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En el tram d’edat de 16 a 24 anys la taxa d’atur és del 45,7%.

El perfil de la persona jove aturada
Com ha passat al llarg de tot el període de crisi, l’atur afecta més als homes, als trams
d’edat més joves, als estrangers i als que tenen un nivell formatiu inferior.
Recordem que les dades fan referència a la població de 16 a 29 anys.

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015




En aquest període de crisi l’atur juvenil masculí ha superat al femení. Aquest és
un fenomen nou que s’ha mantingut estable des del 2008.
En concret, aquest 1r trimestre de 2015 l’atur entre els homes joves ha estat
del 36,3% i entre les noies del 30,3%.
El manteniment d’aquestes diferències al llarg de tot el període de crisi fa
pensar que el nivell educatiu més alt de les noies ha contribuït a que hagin
pogut resistir millor la destrucció d’ocupació.

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015
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Del grup de joves actius de 16 a 19 anys el 69,7% està buscant feina. L’atur
afecta amb més força als més joves. Tot i que cal dir que en aquestes edats és
on hi ha menys població activa (perquè molts estan estudiant), el percentatge
és molt alt i indica que, el que s’ha tornat realment complicat durant la crisi, és
trobar una primera feina, especialment entre les persones joves sense
qualificacions.

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


Des de l’inici de la crisi s’ha posat de manifest com l’atur afecta molt més a les
persones joves amb menys estudis (amb una taxa d’atur del 48,8% entre els
que tenen només l’educació obligatòria). L’educació és, doncs, un element clau
per tenir una posició relativament més segura al mercat laboral.

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


Igualment, la població estrangera també és un dels sectors socials més
afectats per l’atur. Malgrat això, en els últims trimestres la taxa d’atur entre els
estrangers ha disminuït amb força. En els últims anys l’atur entre la població
jove activa estrangera superava el 50% i en l’últim any s’ha situat en un
38,2%.Cal dir, però, que aquesta baixada es veu afavorida pel fet que una part
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important de la població estrangera, especialment aquella que tenia més
dificultats de trobar feina, ha abandonat el país.

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


La taxa d’atur de llarga durada quantifica el percentatge de població activa que
està desocupada i busca feina des de fa un any o més. Mostra les dificultats de
les persones aturades per trobar feina. És també un indicador de risc d’exclusió
social. Entre la joventut, estar en situació d’atur durant un període prolongat pot
tenir conseqüències al llarg de tota la trajectòria laboral de l’individu.



Els nivells d’atur de llarga durada han anat augmentant des de 2007, per situarse en el segon trimestre de 2013 en un màxim històric del 18,8%. A partir de
llavors hi ha hagut una certa baixada en l’atur de llarga durada que se situa en
un 16,7%.



Si mirem l’atur de llarga durada respecte el total d’aturats joves s’observa que
la meitat de les persones joves aturades fa un any o més que són en aquesta
situació. El col·lectiu d’aturats de llarga durada hauria de ser objecte prioritari
de les intervencions, ja que és el que es troba en una posició de més risc.



Com ha anat passant al llarg de tot el període de crisi l’atur de llarga durada
afecta més a les persones joves que a les de més de 29 anys (11,3%). I, entre
la joventut, afecta clarament més als homes (19,2%) que a les dones (14%).
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Estudis en curs

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


La crisi econòmica ha provocat un augment de la població jove que estudia: la
formació és percebuda com a alternativa a l’atur i com una estratègia a migllarg termini per posicionar-se millor en el mercat laboral. Aquesta tendència
continua en el primer trimestre de 2015, en què la proporció de joves que
estudien se situa per sobre del 50%.

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


Com és lògic, on trobem una proporció més gran de joves que estudien és en
els trams d’edat més joves. L’evolució d’aquestes dades mostra que els grups
d’edat més joves (aquells més afectats per l’atur) són els que, sobretot, han
optat per mantenir-se en el sistema educatiu.
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Emancipació

Font: Enquesta de població activa Idescat 2015


En el primer trimestre de 2015, la taxa d’emancipació de les persones joves
d’entre 16 i 29 anys és del 24,2%.



Això suposa un lleuger increment (d’un 0,2%) respecte el trimestre passat. No
obstant això, la tendència des de l’inici de la crisi ha estat d’un clar descens en
la taxa. L’emancipació domiciliar de les persones joves s’ha vist dificultada per
les condicions del mercat laboral.

2.2. Osona
Població
Segons el padró municipal de 1 de gener de 2015 a la comarca d'Osona hi viuen
155.375 persones de les quals 20.016 són estrangers, 534 menys que l'any 2014.
Tot i així, continuem amb un escenari de renovació demogràfica constant, amb
nacionalitats que disminueixen de manera important com la població marroquina, que
si té el permís de residència necessari, comença una segona emigració a Europa
empesa per les possibilitats laborals i per la xarxa familiar, o com la població de
l'Amèrica Llatina ( Colòmbia, Equador, Perú, Bolívia, Uruguai) o d'alguns països de
l'Europa de l'Est com Polònia que retornen als seus
països d’origen gràcies al seu estat emergent.
Però també ens trobem amb nacionalitats que incrementen i que encara continuen
arribant a Osona, la majoria per treballar al potent sector agroalimentari de la comarca
i alguns per reagrupament familiar, ja que tenen el cònjuge o progenitors a la comarca;
són els
procedents de Romania, de l'Índia, de l'Àfrica Subsahariana (Ghana, Senegal, Mali),
França, Regne Unit i Itàlia.
La piràmide d’edats del 2014 mostra una estructura d’edats osonenca on hi podem
observar que predomina la gent adulta dels 30 als 54 anys. Pel que fa a les franges de
joves són molt pocs la qual cosa provoca una tendència a l’envelliment i l’augment de
l’esperança de vida. Tot i així la natalitat torna a augmentar, es pot veure La única
franja de joves que augmenta és la de 5-9 anys
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Migracions
Respecte la població d’Osona, dels 155.375 habitants 20.016 d’aquests son
immigrants (52,3% homes i 47,7% dones). Pel que fa a la població jove representa un
21,8% de 15 a 29 anys, 3,6 punts per sota que en les xifres de quatre anys enrere.
(Font: Direcció general per a la Immigració a 1 de gener de 2015.)
La tendència ha canviat, ja que fins ara era de creixement i aquest any ha disminuït el
nombre d'immigrants. La majoria son de Marroc 41,4% seguit de Ghana 9,5%,
Romania 6,6% i la Índia 5,2%, per tant les procedències dels immigrants a la comarca
es mantenen respecte a fa quatre anys i segueixen sent de les mateixes nacionalitats
que al 2011.
Del 2014 al 2015 hem passat de 20.550 a 20.016 immigrants, manifestant-se una
ralentització del fenomen migratori, degut al context econòmic actual al país i més
concretament a la comarca.
La majoria de població de nacionalitat estrangera d’Osona es concentra bàsicament a
Vic (23.1%) i Manlleu (20.5%).
Educació
Respecte aquest punt volem donar a conèixer un projecte educatiu que penja
del consell comarcal i aglutina a molts dels municipis de la comarca a partir de les
professionals i els professionals dels punts joves de la comarca. Tècnics municipals de
joventut, dinamitzadors i informadors juvenils
- Tècnics municipals d’educació
- Tècnica del servei laboral de l’Oficina Jove d’Osona.
- Tècnica de Joventut del Consell Comarcal d’Osona
- Amb el suport puntual d’altres professionals.
Aquest és el projecte Càpsula, la primera edició del qual es va celebrar el març del
2015, amb una gran participació i una bona acollida sobretot en el format de matins (
per alumnes i agents educatius). Durant les dues tardes també es van organitzar
xerrades, per joves, agents socioeducatius, famílies i professionals, però al participació
va ser més reduïda.

27

A l’abril del 2016 es celebrarà la 2ona edició d’aquestes jornades.
Càpsula es proposa com unes Jornades d’orientació acadèmica i professional, un
espai destinat a l’orientació educativa i laboral que engloba les opcions formatives i
sortides professionals que s’ofereixen, a la comarca d’Osona, un cop finalitzada
l’Educació Secundària Obligatòria. Pel que fa a l’oferta formativa les Jornades se
centren en els estudis post obligatoris de primer nivell (cicles formatius de grau mitjà i
batxillerat), però també la formació ocupacional i contínua.
El principal objectiu d’aquest projecte és donar a conèixer als joves alumnes que
acaben l’ESO, però també a les famílies i professionals de l’educació (agents
socioeducatius), les diferents opcions de formació existents a la comarca d’Osona, per
tal que aquests puguin dibuixar el circuït formatiu i/o professional més adequat per a
cada alumne, un cop finalitzats els estudis obligatoris.
Càpsula Jove són la segona edició de les jornades que es celebrarà els dies 6, 7 i 8
d’abril de 2016, a l’edifici El Sucre de la ciutat de Vic.
que engloba xerrades sobre els cicles formatius de grau mitjà que trobem a la
comarca, així com de les diferents modalitats de batxillerat que es poden cursar. Es
destinarà també un espai a la mostra o tastet d’alguns oficis relacionats amb els cicles
formatius exposats i alhora, es comptarà amb un altre espai per a l’orientació i
assessorament personalitzat als joves que ho vulguin, tant per temes acadèmics com
per l’àmbit laboral.
Aquest projecte sorgeix de la necessitat detectada de donar a conèixer, tant a
alumnes, com a famílies i agents docents i altres professionals, els recursos de
formació existents a la comarca d’Osona després de l’Educació Secundària
Obligatòria.
La finalització dels estudis obligatoris de secundària implica per als joves estudiants,
prendre la primera decisió important que afectarà el seu futur. Les preguntes
immediates són: seguir estudiant o treballar? Cicle Formatiu de Grau Mitjà o
Batxillerat? Ciències, lletres, arts..? I un cop respostes aquestes preguntes en venen
altres: On? Com? Què?... Moltes preguntes a les que és difícil poder respondre d’una
tirada sense tota la informació a l’abast.
Per altra banda, no podem obviar l’actual situació de crisi i de baix índex d’ocupació
juvenil que afecta al nostre territori. Que els joves abandonin la formació incrementa
aquest índex i alhora també disminueix el nombre de treballadors qualificats al mercat
laboral.
Per això creiem oportú afavorir la continuïtat de la formació dels nostres joves, per tal
de comptar, en un futur, amb un col·lectiu preparat, a banda d’afavorir la reducció
d’abandonament d’estudis per decisions mal preses en l’inici de l’itinerari formatiu.
Centrant-nos a l’abast del projecte, des dels serveis juvenils de la comarca d’Osona es
detecta la necessitat de fer visible tota l’oferta educativa post obligatòria de primer
nivell, tant pels joves que acaben l’ESO, que són el col·lectiu més interessat, com pels
agents socioeducatius que intervenen en la seva educació (professorat, famílies,
educadors i els propis professionals de joventut).
Però la necessitat no acaba aquí, també ens convé orientar els joves en l’àmbit
laboral, per una banda, perquè no obviem que hi ha joves que no volen seguir
estudiant i per altra banda, perquè tractem amb un col·lectiu que entrarà per primera
vegada al mercat laboral, per a la qual cosa necessiten un acompanyament.
Per últim, la detecció de falta d’eines i recursos en aquests àmbits adreçats tant als
joves, com també als agents socioeducatius, a la comarca és un aspecte més que
motiva la realització del projecte.
Partint de les necessitats detectades, però també dels recursos disponibles, es
plantegen els següents objectius:
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Objectiu general
1. Dotar als joves, i també a la comunitat educativa i agents socials, de la
informació necessària d’abast comarcal, per a la presa de decisió en l’itinerari a
seguir pel jove, un cop finalitzats els estudis obligatoris.
Objectius específics
1. Crear un espai comarcal, de divulgació, informació i orientació
acadèmica/educativa capaç d’englobar l’oferta formativa post obligatòria de
primer nivell al territori, adreçat als joves, així com també als diferents agents
socioeducatius (família, docents i professionals de l’educació i de la joventut)
que acompanyen els joves.
2. Oferir, en el marc del mateix espai, recursos, orientació i assessorament en
l’àmbit laboral pels joves.
3. Realitzar accions formatives capaces d’orientar
socioeducatius, d’una manera innovadora i dinàmica.

als

joves,

i

agents

4. Elaboració de material divulgatiu per tal de donar a conèixer els recursos
formatius i serveis d’orientació pels joves, existents a la comarca d’Osona.
5. Fomentar la màxima participació i representació de tots els centres educatius
de la comarca que ofereixen formació reglada i no reglada.
6. Promoure la màxima participació del col·lectiu destinatari: alumnes i professors
dels centres d’educació secundària de la comarca, famílies i altres agents
socioeducatius.
Com ja hem dit des de l’inici, aquest és un projecte d’àmbit comarcal que pretén
arribar tant a joves com a la resta d’agents socials implicats en la seva educació i
que formen part del procés de presa de decisió del seu itinerari, un cop finalitzada
l’ESO. Les Jornades d’Orientació acadèmica i professional, doncs, van destinades
a:
 Alumnes de 4t d’ESO dels 28 centres educatius de secundària de la
comarca d’Osona (aproximadament 1.500 joves).
 Professors de secundària de tots els centres educatius de la comarca.
 Famílies dels joves que cursen el 4t d’ESO.
 Altres professionals de l’educació, educadors i professionals de Joventut .
Per tal de donar resposta a les necessitats i objectius plantejats, es proposa les
Jornades com un espai en el qual hi tindran cabuda les següents activitats:
 Sessions informatives de cada cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) ofert a
la comarca d’Osona.
 Sessions informatives de les opcions de batxillerat.
 Sessions informatives d’altres opcions formatives i de temes relacionats
amb la formació i l’orientació laboral.
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Mostra pràctica en format de tastet d’oficis vinculats a alguns cicles
formatius exposats.
Accions formatives, tallers i altres activitats relacionades amb el món
laboral (emprenedoria, orientació professional, etc.).
Assessorament personalitzat als joves a través de professionals.
Sessions informatives adreçades als agents socio-educatius (família,
docents i professionals de l’educació) de tota la comarca

Treball
La situació laboral dels joves amb més pes és la d’ocupat (67,6%). El segon col·lectiu
per ordre d’importància és el d’estudiants que representa un 18,9% respecte el total
del grup d’edat. Seguidament hi ah el grup de desocupats (5,8%), seguit d’altres
situacions (3,76%) i finalment el de feines de la llar (3,60%).
Referent a la perspectiva territorial, Osona destaca per una major proporció d’ocupats i
estudiants. En canvi, hi hauria un percentatge menor en feines de la llar i de
desocupats respecte a la mitjana de la província de Barcelona i de Catalunya. Les
diferencies més significatives en l’àmbit territorial es donen en el grup de població
activa: els joves de la comarca tenen una major ocupació i un menor atur respecte
l’àmbit territorial i la mitjana de Catalunya. Com és gran és el grup d’edat menor és la
precarietat laboral.
Pel que fa al tipus de contracte del grup de 15-29 anys, els joves osonencs tenen una
proporció menor de contractes temporals que els de la província de Barcelona (85% i
88% respectivament) i major de contractes indefinits (15% i 12% respectivament). Per
tant,, les dades indiquen que els joves d’Osona pateixen menys precarietat laboral que
els de la província de Barcelona.
El total de població jove aturada està augmentant tot i que no arriba a la taxa mitjana
de la província de Barcelona.
Pel que fa a la perspectiva territorial, tan Catalunya com la província de Barcelona
tenen una evolució ascendent d’aturats al llarg dels anys: a la província s’ha passat de
50.163 a 61.244 fins a 64.161 d’efectius totals aturats; igualment Catalunya ha passat
de 65.067 a 77.815 fins a 82.345.
Les dades situen Osona en una posició diferencial, ja que a diferència de la província
de Barcelona i Catalunya, el fenomen de l’atur ha donat un gir i concretament el pas de
l’any 2002 al 2003 ha suposat una lleu disminució.
Podríem dir que la precarietat del mercat de treball, ja sigui a través de l’atur o de
contractes temporals, afecta especialment als sectors més vulnerables, com són els
joves i les dones. Així doncs, tant l’edat com el sexe són aspectes de desigualtat
laboral i per tant és un aspecte a tenir molt en compte.
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Oci i lleure
Els joves ocupen el seu temps lliure realitzant activitats de relació i d’oci.
Al voltant del 50% dels joves es considera esportista, en menys proporció les noies.
Més del 80% dels joves fa algun tipus de pràctica que es pot considerar físicoesportiva, i el 70% en fa regularment. Una proporció molt reduïda de joves declara
dedicar temps a activitats religioses, polítiques i en major proporció però amb un índex
baix a activitats d’associacionisme o voluntariat.

Habitatge
Un 77,8 % dels joves d’entre 15 i 29 anys continua vivint en la llar dels pares. Podem
dir que els joves emancipats no arriben a ser la quarta part de la població jove, xifra
una mica més elevada que a la resta del País (73.8 %). Per tant, es confirma el retard
de l’edat d’emancipació dels nostres joves respecte a generacions passades.
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4.3. Gurb
REALITAT JUVENIL: QUANTITATIVA
Equilibri territorial i cohesió social – Població
Dels 2.541 habitants de Gurb, 600 són joves de 12 a 35 anys (ambdós inclosos), els
quals suposen un 23,61% de la població. Hem volgut incloure els adolescents de 12 a
14 anys i aquells joves de 30 a 35 anys, ja que considerem que des de joventut també
hem de cobrir les seves necessitats, ja que per exemple, la població jove de 12 a 14
anys ja utilitza els equipaments juvenils del municipi a més de participar en moltes de
les activitats que s’organitzen, i per altra banda, els joves a partir de 29 anys tenen
necessitats per cobrir com per exemple les d’habitatge, sense oblidar la seva
col·laboració en les activitats locals.
D’aquests 600, un 4,7% tenen entre 12 i 15 anys, un 4,6% entre 16 i 19 anys, un 5,2%
entre 20 i 23 anys, un 4,4% entre 24 i 29 anys i un 4,5% entre 30 i 35 anys.

Font: Padró Municipal de Gurb a 25/04/2016
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Evolució dels joves i de la proporció dels joves de 15 a 29 anys respecte el total
de població.
Municipi, comarca i Catalunya.
2001

(dades absolutes i percentatges)

2006

2011

2015

joves

% joves joves

%joves

joves

%joves

joves

%joves

GURB

395

20,20

434

18,90

751

29,05

692

27.23

OSONA

27.605

21,31

28.815

19,76

26.363

17,17

Catalunya

1.380.599 21,77

1.412.517 19,80

1.301.838 17,33

1.842.627 24,5

Font: Elaboració padró municipal Ajuntament de Gurb i idescat.

A continuació podem veure el percentatge de joves entre 14 i 31 anys de l'abril de
2015 a Gurb:

Font: Padró Municipal de Gurb a 25/04/2016
Amb aquesta gràfica podem observar que el major nombre d’habitants en l'etapa jove
dels 14 als 31 anys la trobem al grup dels 20 i 25 anys, seguit dels joves entre 26 i 31
anys. El grup de joves de 20 a 25 anys és el grup que participa més en les dinàmiques
i serveis juvenils. Si ajuntem les dues etapes veiem que hi ha molts joves en edats
d’emancipar-se i que per tant, el nombre de potencials beneficiaris dels serveis per
als joves augmenta.
A Gurb a data de 25 d'abril de 2016 hi ha 54 immigrants dels quals 19 són joves, 4
tenen entre 14 i 19 anys, 3 entre 20 i 25 i 11 entre 26 i 29 anys.
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Respecte l’evolució total de la població del municipi i la comarca:
Evolució de la població del municipi i la comarca.
OSONA
GURB
Habitants
Habitants
Any
Increment a(1)
2001
129.543
1,08
1.955
2010
153.499
2,31
2.526
2015
155.375
2.541
Font: Elaboració padró municipal Ajuntament de Gurb i idescat.

Increment a(1)
1,45
3,25

La població de Gurb, igual que la del conjunt de la comarca, ha d’augmentat d'una
manera molt feble des del 2010. Tant en el cas de Gurb, com en el de la resta de la
comarca, el creixement de població es va accentuar notablement a partir del 2001.
Considerem que aquest augment va estar degut a la transformació urbanística que va
tenir lloc al municipi, on al llarg d’aquests anys s’han construït noves residències
(possibles urbanitzacions). Els motius son diversos: gent que busca un millor nivell de
vida. Gurb ofereix qualitat de vida, i al mateix temps està a tocar de nucli industrial i de
serveis (proximitat polígons i Vic).Actualment la població s'ha estancat, ja que com a la
resta de Catalunya ha disminuït molt la natalitat.
Població jove del municipi, la comarca i Catalunya
L’any 2016 els/les joves de 15 a 29 anys de Gurb representen un 19.79 % del total de
la població. Tot i que a Gurb l’evolució de la població jove de 15 a 29 anys és positiva
en termes absoluts, el percentatge de joves d’aquesta edat respecte el total de la
població ha disminuït del 1996 ençà. Hi ha un gran moviment de població jove, que
emigra a causa de no poder trobar un habitatge d’acord amb les seves expectatives.
Actualment amb la crisi econòmica global que ha patit el país, aquest col·lectiu també
s’ha vist en certa manera afectat per l’augment de l’atur i la propera retira del subsidi.

Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat. Municipi,
comarca i Catalunya.
(dades absolutes i percentatges)
15-19
20-24
joves
joves
%joves
%joves
GURB
154
148 34,66
36,07
OSONA
7.455
8.134 30,85
28,28
Catalunya
342.687
405.040 31,11
26,32
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les
dades del Padró continu de població. Idescat.

25-29
joves
%joves
125 29,27
10.774 40,87
554.111 42,56

2010

100,00
100,00
100,00

L'augment de la població jove del municipi, es pot explicar per la naturalesa de
l’augment de la població total a Gurb. Aquest augment de la població es deu a
l’arribada al municipi de famílies amb fills amb edats inferiors a 15 anys. Tenint això en
compte, s'hauria de produir un increment de la població de més de 15 anys al llarg
dels propers anys.
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En canvi per el grup d’edat de 25 a 29 el nombre de joves de Gurb és molt més baix
que a Osona i Catalunya. El total de joves de Gurb havia augmentat fins el 2009, però
els últims anys ha disminuït.

Població de 10 a 34 anys per grups
d'edat i sexe. Municipi.
(dades absolutes i
percentatges)
GURB
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
total
Font: padró municipal de Gurb

2010

homes dones total
%
95
80 175 23,11
74
72 146 19,28
80
77 157 20,73
82
64 146 19,28
80
53 133 17,56
411
346 757 100,00

Pel que fa a la distribució dels joves en sexes, en xifres absolutes (joves de 10 a 34
anys) ens trobem amb major presència d’homes que de dones. Aquest fet es dóna en
les xifres relatives a tots els grups quinquennals.

Migracions
En relació al nostre municipi, Gurb dels 2541 habitants 54 d’aquests son immigrants.
Pel que fa a la població jove hi ha 19 joves immigrants xifra que representa un 35,18%
de 15 a 29 anys.
Per tant, fins ara la tònica era de creixement, però en el cas de Gurb ja es veu molt
clar un estancament i retrocés a partir del 2009 (80 immigrants), el 2010 (867
immigrants), i el 2011 (65 immigrants) i 2015, 54 immigrants, arribant a xifres similars a
les del 2008. El marc econòmic de crisi pot ajudar a entendre aquest fenomen. La
majoria són de Magrib (35,19%) seguit de la resta d’Europa (25,93%) i Amèrica central
i del sud (22,22%).

Educació i cultura
Gurb compta amb el CEIP Les Escoles on s’imparteix l’ensenyament primari.
L'ensenyament secundari s'imparteix des de fa sis cursos a l'institut SIG Gurb(Secció
institut Gurb). Per continuar amb els seus estudis un cop acabat l'ESO els Gurbetans
s'han de desplaçar a Vic o a la resta de la comarca, en el cas de batxillerats i mòduls,
i ha la resta de Catalunya: Vic, Barcelona, Girona, Manresa, Lleida... per realitzar els
estudis universitaris.
Actualment al SIG hi ha 242 alumnes, 74 a primer, repartits en 4 línies, 67 a segon,
repartits en 3 línies, 43 a tercer, repartits en dos línies i per últim 58 a quart repartits
també en dos línies.
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La majoria d'aquest estudiants són de Gurb, tot i que hi ha un gran nombre
d'estudiants de les poblacions veïnes de Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulalia de
Riuprimer, Muntanyola i en menor nombre de Vic i altres poblacions de la comarca.

En conclusió, podem dir que els joves de Gurb poden seguir els seus estudis al propi
municipi, i que el SIG Gurb està augmentant cada any el nombre d'alumnes i de línies
que s'ofereixen per a poder cursar els estudis d'ESO al municipi.
Oci i lleure
Actualment Gurb, té varis espais d'oci nocturn, coneguts a nivell de la comarca dins el
seu municipi. La major part d'aquests són a partir de majors de 18 anys, per tant tot
aquell jove menor de 18 anys o bé que no li agradi l’oci consumista, no té espais
privats on poder passar el seu oci nocturn, ja que no hi ha cap bar de poble per a
joves.
El grup de Joves que conviuen el nostre dia a dia al Punt jove és el de 17 a 25 anys.
Aquesta és precisament l’edat en què sortir de nit esdevé l’indicador principal que
defineix el consum de lleure juvenil. Certament, l’apropiació simbòlica d’un temps propi
és un del primers passos que possibiliten l’autonomia i l’emancipació respecte al nucli
familiar.
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Mobilitat
El municipi de Gurb, actualment té de transport públic:
Transport urbà:
El fet que el municipi de Gurb sigui tant gran en territori, i alhora els seus serveis
també estan separats, ha provocat que s’hagués de implantar un línia d’autobús que
mobilitzes el joves de la zona urbana cap a la zona esportiva. Tot i així, encara queden
molts punts on no hi ha cap servei de transport per arribar.
Transport interurbà:
1. Autobusos Rovira: fa el trajecte del centre del municipi a Vic. El horaris són els
següents:
HORARIS AUTOBÚS
GURB-VIC
Feiners: 9:40-16:10
Escolars: 7:40
Dissabtes: 9:10-14:35
VIC-GURB
Feiners: 13:30-18:50
Dissabtes: 12:30
Tarifes 2015:
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2. Autobusos Sagalés:

L’estació de trens més propera, està situada a la capital, a deu minuts del municipi, tot
i que la via en direcció a Puigcerdà travessa tot el poble.
La majoria de treballadors del poble, treballen fora del municipi i per tant, s’han de
moure per anar al seu lloc de treball.
Diferent es el cas de l’ensenyament, tal i com ja hem assenyalat, perquè els joves ja
no tenen perquè anar a fer l’ESO a fora de Gurb, ja que el poden cursar a la SES
Gurb.
El desplegament en carreteres és molt important a Gurb ja que la majoria de vies que
comuniquen la Catalunya interior, passar pel municipi cosa que provoca una molt bona
mobilitat.
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Treball
Segons dades del 2015, hi ha una taxa d’atur en els joves entre 16 i 29 anys de Gurb
d’un 3.5%. Hi ha com podem observar en el següent quadre de l’atur en franges d’edat
quinquennals.
Gurb està per sota de la mitjana de Catalunya en l’aspecte de l’atur a diferència
d’altres municipis, és un poble on hi ha des de fa molts anys una activitat agrícola i
ramadera a causa de la seva gran extensió de terreny rural, i també com ha tradició.
Una altra activitat molt important al municipi és la indústria de manufactures, ja que
moltes empreses importants han escollit Gurb per la seva bona comunicació amb la
resta de Catalunya ( Can Tarradelles, Pascual, Barry Callebaut... etc).
Pel que fa a les dades d'atur registrat dels Gurbetans dins de cada sector, trobem que
la majoria són del sector serveis i la indústria, que tot i ocupar a un gran nombre de
persones, segueix registrant molts aturats. El sector on hi ha menys atur a Gurb és
l'agricultura, ja que és un dels principals motors econòmics del municipi, tal i com és
veu en el gran nombre de Masies que té Gurb.
Comparant les dades amb la comarca d'osona i Catalunya del nombre de persones a
l'atur registrat per mitjanes anuals de l'any 2016:

Gurb

Osona

Catalunya

Agricultura

1,2

244,8

13.956,3

Indústria

25,8

2.851,7

83.450,6

Construcció

3,5

1.454,8

76.159,5

Serveis

48,8

6.343,8

387.279,1

1.230,0

32.700,2

Sense
ocupació 5,8
anterior

Dades Idescat a partir de la dades del Departament d'empres i Governació
Pel que fa a l'atur comparat per sexes, trobem que a Gurb hi ha el gairebé el doble de
dones a l'atur que homes, les dones a l'atur són de mitjana 56, mentre que els homes
són de mitjana 28,9. Pel que fa a Osona i Catalunya aquesta diferencia és redueix i la
mitjana de homes i dones a l'atur és gairebé el mateix nombre. Osona: 5.549,1 homes
de mitjana per 6.576,0 dones i a Catalunya: 293.573,6 homes de mitjana per
299.981,1 dones.
Des de Joventut, ens hem plantejat juntament amb la regidoria de Benestar Social i
serveis socials, el projecte d’inserció laboral per a joves “Fes un reset”, un projecte
que combina alhora formació professionalitzadora i relació amb el món empresarial de
la comarca, permetent empoderar els i les joves participants per tal que augmentin la
seva qualificació professional i les possibilitats d’inserció laboral. Amb la intenció
també que afavoreixin així, el seu nivell d'autoestima i la seva autonomia persona.
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Els més afectats per la situació d'atur son els joves i la gent de més de 45 anys,
convertint-se en col·lectius vulnerables i de risc. Les xifres, pel que fa als joves encara
podrien ser més esgarrifoses, si comptabilitzéssim que molts del joves que estudien
tampoc no troben feina, però si no s’apunten a l’OTG com a demandants d’ocupació
llavors no es comptabilitzen com a persones aturades sinó inactives, i aquest fet
esbiaixa les xifres a la baixa, moderant o suavitzant una realitat molt precària per el
col·lectiu jove.
Als joves d’avui els ha tocat entrar al mercat de treball en un context força diferent dels
seus pares. Al llarg dels anys noranta, la desregulació del mercat de treball i la
consolidació de l’atur i la precarietat han contribuït a generar un marc laboral marcat
per la incertesa.
La situació dels joves en el mercat de treball es pot resumir a partir de tres dimensions:
Atur: la taxa d’atur dels joves depèn del cicle econòmic, però podem extreure’n dues
conclusions generals: sempre és superior al 10% i sempre és el doble que la de la
població de més edat (en termes generals).
Precarietat: la temporalitat entre els joves segueix el mateix patró que l’atur: és molt
elevada (4 de cada 10 joves) i està molt per sobre que la de la població més gran (el
triple).
La precarietat, però, no es limita a la temporalitat: els ingressos, les condicions de
treball i la protecció social també contribueixen a configurar un marc laboral complicat.
Sobre qualificació: bona part dels joves catalans no poden utilitzar els seus
coneixements en la seva feina.
El mercat de treball no ofereix als joves ocupacions que estiguin a l’alçada de les
seves titulacions, per la qual cosa sovint la inversió educativa –tot i que necessària en
el context de la societat de la informació- no es tradueix en rendiments laborals.

Els joves de Gurb, com a suport per fer la recerca de feina, tenen al punt d’informació
juvenil i assessorament per fer la recerca de feina, com ara alhora d’elaborar un
currículum, carta de presentació, on fer recerca de feina,....
I en els casos que creiem convenient i necessari els derivem a l’Oficina Jove de Vic
que ens ofereixen una atenció personalitzada per els joves en els següents serveis:
-

Orientació laboral

-

Assessorament Laboral

-

Difusió i gestió d’ofertes de feina

Cada setmana se’ns envien les ofertes de feina trobades, i des d’aquí les pengem
directament al nostre plafó d’ofertes. A més a més també recordem als nostres usuaris
que les podeu consultar al butlletí: www.oficinajoveosona.blogspot.com
-

Treball a l’estranger

Al blog hi ha una àrea dedicada a les ofertes de feina per treballar a l’estranger
(xarxa Eures).
-

Accions Formatives i tallers

-

L’oferta formativa inclou, entre altres, les xerrades següents:
o Si treballes què has de saber: Xerrada en la qual s’explica els conceptes
bàsics que s’han de tenir en compte en el moment en què se signa un
contracte de treball
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o Com i on cercar feina: Es dóna a conèixer tant els canals com les eines
necessaris per a la recerca de feina.
o Processos de selecció: S’expliquen els diferents processos de selecció
que existeixen i realitzem casos pràctics (tests psicotècnics, dinàmiques
de grup, entrevistes de feina, etc.).
o Anem per feina: És un joc de rol en el qual a través d’una oferta de feina
i d’un currículum fictici es representa una entrevista de treball i si
s’escau, se simula una posterior contractació.
o Curres o treballes : Es tracta d’un taller estructurat en tres parts: una
primera introducció on es donarà un espai per tal que els joves
s’expressin i comparteixin els plantejaments que es fan sobre els seu
present i futur formatiu i laboral; una segona part on es realitza una
dinàmica de temàtica laboral i un tercera part final on el jove exposa
l’impacta que hagi tingut el taller sobre els seus plantejaments previs
o Vull treballar a l’estranger: Durant l’activitat es proporciona la informació
necessària per assolir amb èxit la recerca de feina a l’estranger, així
com un dossier informatiu amb els recursos i serveis a l’abast en aquest
àmbit.
Les diferents accions formatives s’adapten a les necessitats de cada col·lectiu.
Habitatge
Gurb, és un municipi que el tipus d’habitatge que predomina són cases de pagès o bé
urbanitzacions, per tant és molt difícil de trobar cases o pisos de lloguer, i els preus
són molt elevats. Per aquest motiu molts joves els ha costat emancipar-se i la majoria
que ho ha fet en edat dels 20 als 25 anys ho ha tingut de fer amb dificultats o bé a un
altre municipi.
Els joves de Gurb tenen més dificultats d’emancipació que els de Catalunya, i ara, al
2016 la situació encara ha anat empitjorant molt més, problematitzant les possibilitats
d’emancipació dels joves, retardant la seva independència i maduració. Per aquesta
raó, aquesta serà una línia de treball i intervenció, sobre la qual també es voldrà
prioritzar en els pròxims anys.
Salut
Per parlar de salut, des de mitjans del 2007 a Gurb hi ha un CAP.
A més a més la regidoria de Benestar Social t’he un equip de serveis socials que es
coordina entra ells i amb la tècnica de joventut per portar alguns casos. Aquesta
coordinació provoca un treball directe o indirectament per la salut els ciutadans de
Gurb. Aquestes coordinacions es reuneix al Punt Jove i en aquestes reunions
s’estableixen les línies d’actuació en matèria de salut adreçades als joves o als pares i
mares dels joves. L’objectiu principal és la coordinació de tots els agents que treballen
amb joves en matèria de salut i dissenyar les línies d’actuació en matèria de salut
adreçades als joves o als pares i mares dels joves.
No hi ha cap estudi a nivell local del consum de drogues, però si que es pot dir que
des de diferents àrees i serveis del municipi s’ha detectat un consum de drogues entre
els joves. Un fet alarmant és que el consum és iniciat amb edats molt joves.
Es té coneixement que els joves es troben en els seus punts de trobada com per
exemple parcs, places, locals... per a fer la xerrada i consumir.
El tema del consum és un tema important, però hem considerat ( juntament amb els
tècnics de serveis socials i els polítics) que no es pot abordar d’una manera real, fins
que no es posin les mesures i es pugui abordar amb tots els agents, i la comunitat
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educativa i familiar des d’una política més transversal. Per tant, aquest és un tema
pendent. Tot i així, per pal·liar els efectes, volem defensar una política que cada
vegada tingui més en compte el valor de l’educació emocional, treballant en xarxa no
només amb els joves, sinó també amb els educadors, mestres, professors i agents
socials del territori ja que creiem que l’eina més poderosa és la prevenció, i aquesta es
pot aconseguir empoderant els joves, capacitant-los fent-los més lliures i alhora més
responsables per decidir i actuar i així construir el seu projecte de vida d’una manera
més assertiva i autònoma.
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Participació democràtica i associacionisme
Al 1995 a Gurb va sorgir un grup de joves que es reunien al local del “Femer”
anomenats Agrupació sociocultural de Gurb, els quals s’encarregaven d’organitzar
festes, concerts, festa major, pels joves. Aquest grup es va anar debilitant fins al punt
de pràcticament desaparèixer i activitats que portava aquest grup ara les porta el
mateix ajuntament, juntament amb el Consell de Joventut de Gurb, i la comissió de
festa major.
El Consell de Joventut, es tracte d'un grup de joves del poble, on hi ha representants
de totes les edats ( dels 17 als 33 anys) i de tots els gustos. Actualment ja fa 9 anys
que aquesta associació treballa molt activament per el poble, treballant en equip amb
el Punt Jove de Gurb i també amb l’Ajuntament. Els seus Objectius són: millorar
l’oferta d’oci cultural i alternatiu i també organitzar activitats per aconseguir que tot el
poble participi i així es cohesioni.
Aquest any ha set un any de força moviment i traspàs al consell de joventut, ja que tot
hi que hi ha un moviment de joves integrants, aquests any potser s’han incorporat més
joves que mai. I també n’hem acomiadat a uns altres. Tot i així, les portes sempre
resten obertes, per participar o col·laborar ni que sigui de forma puntual, i però sempre
s’intenta cuidar-lo i que tothom que tingui ganes de col·laborar i sigui benvingut. S’ha
de dir que és un grup motor molt important, del qual sorgeixen moltes iniciatives i
activitats. I també s’ha de dir que l’ajuntament sempre mirar de donar suport a les
iniciatives que es plantegen, sempre que siguin possibles. En aquest sentit el
feedback entre ambdós agents és potent i constructiu.
A Gurb, hi ha grups organitzats de joves, sense estar inscrits, de caire juvenil, cultural,
esportiu....

Unió Esportiva de Gurb: és el club de futbol de Gurb. A part de tenir diferents
equips de futbol de diferents edats, actualment col·labora amb l’ajuntament en
organitzar l’espai de la zona esportiva del poble. A més a més, organitza cada any el
campionat de futbol sala de les 24hores i altres esdeveniments esportius que hi
participen majoritàriament joves i per tant creiem molt important que vulguin participar
en aquest nou projecte d’organitzar un consell esportiu.
La finalitat principal de tot aquest èxit participatiu és treballar per aconseguir la
cohesió social popular ja que el poble de Gurb és molt
dispers territorialment per les seves característiques geogràfiques
i aquest fet sovint dificulta el treball per la cohesió.
Des d'aquest projecte es pretén presentar i obrir les portes d'aquesta
associació a més joves del municipi, perquè d'aquesta manera sigui una associació i
un espai comunitari de cohesió, interacció i trobada amb edats i gustos diferents, per
poder copsar així tots els joves de Gurb.
Es vol treballar per la cohesió social del poble i per totes aquelles
problemàtiques que poden preocupar i vincular als joves. L'objectiu principal consisteix
en utilitzar les activitats programades com un reclam, per a contactar amb els joves i
perquè aquests participin en les diferents activitats i s'involucrin amb el poble
potenciant la cohesió social, la participació i la unió dels joves en el teixit social. Per
això, des del Consell de Joventut de Gurb (CJG), es vol treballar en aquesta línia.

Objectiu general
-Fomentar la participació de les persones joves perquè puguin
decidir sobre allò que els afecta: les seves relacions, el que condiciona els seu entorn i
les possibilitats de poder desenvolupar
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projectes personals i col·lectius.
-Oferir als joves una oferta educativa, cultural i d'oci.
-Promoure l'ús actiu del lleure entre els joves per la socialització, experimentació,
formes d'expressió juvenil i creixement personal fora de l'oci comercial.
-Facilitar espais de participació i d'interlocució entre la gent jove i l'administració
perquè els joves puguin incidir en el procés de decisions de les polítiques públiques
que els afecten.
-Fomentar i reconèixer formes noves de participació.
Objectius específics
-Oferir activitats i dinamitzar-les per tal de respondre a les demandes dels joves del
municipi a través de la seva participació.
- Apropar el Consell de Joventut de Gurb a aquells joves que no coneixen l'entitat per
tal d'informar-los de l'existència d'aquest i al mateix temps per motivar-los perquè
expressin els seves necessitats i inquietuds i així s'impliquin en la organització
d'activitats de dinamització i participació juvenil.
- Potenciar activitats de lleure i oci alternatiu.
- Oferir una programació lúdico-festiva pels joves al municipi.

CONCLUSIONS A PARTIR DE LA REALITAT JUVENIL
Anem a elaborar aquí la part substantiva, és a dir quina és la problemàtica dels nostres
joves, partint de la fotografia que hem obtingut a partir de la diagnosi de les necessitats
juvenils i dels recursos existents. Per elaborar aquesta part, ens hem guiat per l’opinió
d’experts i dels joves a partir de grups de discussió i taula d’experiències, i la
informació extreta en els qüestionaris que es van passar tant a través de l’espai
interactiu de l’institut de Gurb, com a la web de l’ajuntament, a l’espai de participació
ciutadana. A més a més, també ens hem reunit amb professionals del municipi, com
ara la coordinadora i l’educador dels serveis socials, amb l’equip del centre d’atenció
primària, i amb el director del CEIP les escoles de Gurb. A part, hem cregut molt
important també recollir l’opinió dels regidors de les diferents àrees de l’ajuntament,
per així poder fer un treball transversal i amb les diferents visions que engloben
joventut.
A partir d’aquí podrem establir les prioritats i planificar les intervencions que es
portaran a terme.
Finalment, hem comparat aquesta realitat més qualitativa amb la realitat quantitativa.
Hem fet tres processos participatius, 1er un amb els experts ( a través d’un taller de
participació amb tots els agents socials del municipi, que es va començar a preparar
el juliol, contactant amb tots i va finalitzar al setembre del 2015, i després un grup de
discussió amb joves d’edats compreses entre els 16 i els 24 anys al març del 2016,
tot i que després van continuar aportant idees i fins el juny del 2016; i un últim procés
amb joves i experts el juny del 2016.
Respecte el procés participatiu amb experts, vàrem fer una presentació del PNLJ
2016-19, explicant-los que al encetar una nova legislatura, preparàvem el Pla Local de
Joventut de Gurb del 2016-19 i que necessitàvem de la seva opinió com experts i
professionals per construir conjuntament les noves polítiques de joventut. La finalitat
de l’anàlisi és el disseny de les polítiques de joventut del municipi de Gurb.
Respecte els joves, vàrem fer una bustiada per arribar a tots els joves tot explicant-los
que estàvem preparant el Pla Local de Joventut de Gurb del 2016-19, i per aquesta
raó vam demanar la seva participació per tal de conèixer la seva visió del tema. Per
això es van constituir uns grups motors de treball amb joves, amb l’objectiu de
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dissenyar unes polítiques de joventut més realistes per el poble de Gurb. Des del Punt
Jove de Gurb, vàrem coordinar la primera trobada, i a partir d’aquesta, aquests van
treballar de forma semi autònoma, amb trobades mensuals, en les que també hi
participa la tècnica de joventut, com a punt de comunicació entre els joves i
l’ajuntament.
Els joves són els protagonistes, la seva veu és important, i estem disposats a escoltarla i a tenir-la present per construir el poble.

Dinamització: taller de participació amb tots els agents socials del municipi

Joventut

Punt Jove de
Gurb

Tècnica de Joventut

Punt Jove de
Gurb

Regidor de Joventut

Participants al Taller de participació_grup d’experts i agents socials del municipi
Infermera
CAP
Educador social
Treballadora
Salut
Serveis Socials social
Professors
SES Gurb

Educació

Ampa SES

Presidenta

Escola de Música
Teatre

Professora

Esport

UE Gurb

Participació

Entitats i Consell
de Joventut

Altres

Parroquia sant
Andreu

Secretari
Coordinador
Tècnic d'esports
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Després de valorar la informació recollida en tot el procés considerem l’exposició dels
eixos que s’han considerat de més pes, tant per els joves de l’institut de Gurb a través
del qüestionari (joves de 14 a 16 anys) ( veure gràfiques annex 1), com en els joves
del grup de discussió ( joves de 16 a 25 anys) com per els experts i els propis regidors,
després de valorar-ho i considerar-ho.
Per ordre d’importància, l’ordre dels eixos principals és el següent:
1. Treball -59,5%
2. Habitatge-43,2%
3. Educació-48,6%
4. Salut-43,2%
5. Participació- 37%
6 i 7.Informació i mobilitat – 29,7
8. Cohesió social-24,3%
9. Cultura i oci-21,6%
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Treball
Tant al grup de discussió d’experts, com en el grup de joves, aquest eix, ha set
considerat un dels més importants. I quan s’ha exposat això a la regidoria de joventut, i
també a les altres, s’ha coincidit en assenyalar que aquest és un eix de vital
importància per els joves.
Per els joves el tema del treball és un tema prioritari en la societat actual.
Els canals de recerca de feina que més coneixen els joves enquestats han estat
Internet i el Punt Jove , amb un 78,9% i un 31,6% respectivament. En tercer i quart
lloc trobem el SOC i altres amb un 7,9%. I després venen les empreses de treball
temporal, en un 5,3%, i el SLO. Per tant, sembla que els canals utilitzats per la
població en general són els menys coneguts pels joves enquestats.
Davant de la pregunta de si trobarien útil una borsa laboral municipal, el 68,4% ha
respòs que si, mentre que un 21% ha respòs que no, i un 10% s’han ubicat a altres.
Tot i així, la majoria creu que seria important. Per aquesta raó, des de la regidoria de
joventut s’està valorant la possibilitat de poder construir-ne una, tot i que no està sent
un procés fàcil, ja que primer es va voler exposar al ple, a les demés regidories, per
veure que en pensaven , i ara s’està considerant com aquesta borsa es podria portar a
terme. Actualment ens estem assessorant per els temes legals i de les competències
de l’ajuntament, per tal de fer les coses ben fetes, i aquest és el moment en que ens
trobem.
Des del punt jove i també des de l’ajuntament , també hem detectat aquesta
necessitat, ja que son diversos els joves que ens han portat el currículum vitae,
demanant a veure si teníem borsa de treball. De moment es fa registre d’entrada i es
guarden els CV, a l’espera de com poder emmagatzemar i gestionar aquesta
informació, per tal de ser útil, i respectant la protecció de dades i les competències que
podem tenir com ajuntament.
Tal i com s’ha pogut observar en el grup de discussió de joves, que estan en edat
laboral, és a dir, majors de 16 anys, a Gurb arriben els efectes de la problemàtica
laboral. Alguns dels joves Comencen a prendre consciència de la complexitat i la
inestabilitat del món laboral, i que cada vegada és més complexa cercar una feina: Ara
només es pot estudiar, per tal i com va el país, tot i que encara ho veuen lluny, ja que
la majoria està estudiant: “jo d’aquí un any o dos no ser que faré”. A pesar d’aquest fet,
algun d’ells manifesta la seva inquietud per treballar, algun d’ells demana sobre temes
de feina a l’estranger, algun altre demana informació sobre oposicions etc..
I també assenyalen, que no només és difícil trobar feina, sinó que també algunes de
les feines a les que poden accedir suposen una gran inestabilitat i vulnerabilitat: ja que
et fan treballar més de 10 hores diàries, el sou és molt precari, i t’avisen de tant en
tant” I un altre ho corrobora: “ si, a mi em truquen i em fan contracte d’obra i servei, i
quan s’acaba cap a casa, fins que no et tornen a trucar quan em necessiten”.
Tot i així a Gurb encara i segueix havent una indústria potent i alhora empreses
importants, la qual cosa facilita en certa manera la contractació de la gent del municipi,
i amorteix els efectes de la precarització laboral. Tal i com assenyalen alguns dels
joves, més d’un es queda treballant a empreses familiars: de la colla uns quants
treballen a casa: en empresa càrnica, en granges o en algun taller o bar”
El joves del grup de discussió, segueixen comentant “és útil que el Punt ens ajudi a
trobar feina, o si més no a informar-nos o assessorar-nos”. Des del Punt, hem detectat,
que a vegades el més important que de moment podem fer per ells és acompanyar-los
en aquest procés, i que ens tinguin com un referent, per tal de poder compartir les
seves inquietuds i tenir algú que els escolti, els animi i els recolzi. Són moltes les
vegades que, quan ja hem esgotat tots els recursos i no podem ajudar-los, derivem
els joves a l’oficina de Treball de Vic amb la mediadora laboral (servei comarcal).
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I a través de l’institut també s’arriba a la problemàtica laboral, afrontant-la a partir de
diversos tallers d’aquesta temàtica.
També hem informat als joves del programa de Garantia Juvenil, per tal de donar un
suport en la recerca de feina i que es puguin continuar formant, per tal de facilitar la
inserció al mercat laboral. Tot i així, el que els joves ens diuen respecte aquest: és
una mica rollo, primer de tot perquè inscriure’t és un calvari, i perquè les condicions
tampoc ajuden gens, i a part tampoc et donen cap garantia que trobaràs feina.” La
veritat es que com a tècnics també veiem que aquest programa te certs handicaps
importants: l’esgotament burocràtic dels passos per a fer la inscripció, la pretensió de
obtenir una feina quan no està assegurat, i el control dels joves.
Intentem dir que també existeix el programa de joves per l’ocupació, en el que es
treballa d’es d’uns perfils més concrets i pràctics, ajustat a les necessitats del mercat
de treball i al perfil formatiu que s’ofereix als joves, per exemple el de la instal·lació de
la fibra òptica ( itinerari de manteniment d’instal·lacions).
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Habitatge
Aquest és el segon eix de més importància, tant per els joves com per els polítics
respectivament.
Davant de la pregunta: Creus que et podràs quedar a viure a Gurb, un 85% dels joves
de l’institut han respòs que si, mentre que el 10,5% creu que no. Aquestes xifres
entren en contradicció amb els joves que han respòs el qüestionari en l’apartat de
participació, ja que allà s’inverteixen els números, només un 33% creu que es podrà
quedar a Gurb, mentre que un 66,7% creu que no. I el mateix pensen els joves del
grup de discussió, que veuen molt i molt difícil, poder-se quedar a viure a Gurb, tant
per manca d’oferta de vivendes de protecció oficial, com per pisos de lloguer, i
habitatges a un preu assequible.
Aquí ens adonem, que l’edat és un factor clau, per prendre consciència de la realitat
del municipi, respecte aquest eix, ja que tant experts com polítics, coincideixen en
afirmar que la creació d’habitatge és un tema pendent en l’agenda política. És veritat
que fa L’ajuntament, fa 9 anys, per intentar solucionar una part de la problemàtica, va
construir 16 cases familiar socials de compra, i tot i que aquesta mesura ha set ben
valorada per els joves, no és suficient. El joves ho han acceptat, però demanant
també, cases o pisos de protecció oficial de lloguer a part de compra.
Actualment aquesta oferta és totalment insuficient per el jovent del municipi. És per
aquesta raó que des de la regidoria s’està plantejant sèriament el fet de construir
vivendes de lloguer oficial per els joves, tot i que actualment aquest tema també està a
l’espera, pendents de la requalificació dels terrenys de CA l’Arques ( ja que aquest
terreny, és un dels pocs que es podria construir vivenda de protecció oficial), per tal
que si puguin construir aquestes vivendes.
Respecte la pregunta: a quina edat t’agradaria deixar la família? El 36,8% ha dit de 20
a 25 anys, i un 31,6 a menys de 20, Altra vegada veiem com l’edat dels joves
estudiants del l’institut, entra en contradicció amb la realitat dels joves del grup de
discussió, que son conscients de la dificultat per marxar de casa, davant la manca
d’oferta de pisos de protecció oficial i d’un lloguer assequible. Com diu un jove, “tot i
ser de Gurb, me’n he hagut d’anar a viure a fora del meu poble, ja que a Gurb no
podem quedar-nos, no hi ha res per els joves”.
Davant de la pregunta de quin és el principal problema de trobar pis, la majoria dels
joves de l’insistit diuen: el preu inaccessible(68,4%), i un 28,9% degut a la manca
d’oferta d’habitatge de lloguer.
De moment el tema de l’habitatge segueix sent un tema a abordar. El preu de
l’habitatge segueix sent molt elevat per tal de facilitar el seu accés als joves. Aquest fet
acompanyat de la precarietat laboral i de l’allargament de l’etapa formativa, poden
explicar el continu creixement de l’edat mitja de l’emancipació dels joves. Actualment a
nivell d’Espanya es situa als 32 anys en el cas de les noies i en 34 anys en els nois.
Aquest fet, més la major voluntat de les dones en realitzar una carrera professional i
les poques ajudes públiques a les famílies amb fills petits, ajuda a entendre que l’índex
de natalitat a Espanya sigui la més baixa del món.
Tot això fa que pels joves de Gurb sigui molt difícil emancipar-se, ja que és difícil
trobar una vivenda de lloguer i no hi ha vivendes per comprar a preus assequibles per
ells, per tant hi ha un endarreriment de l’edat d’emancipació que s’inicia entre els 25 i
30 anys – molt superior a la mitjana europea- i, com a conseqüència d’això també
s’endarrereix l’edat mitjana de maternitat o bé com hem pogut veure en la part
quantitativa, emigrant cap a altres municipis on sigui més fàcil trobar una vivenda de
lloguer, o bé una vivenda amb un cost inferior. El procés d’emancipació i d’accés a
l’habitatge no és només un problema econòmic, sinó una qüestió cultural que ens
diferencia de la resta de països europeus on és habitual que els joves marxin de casa
a partir dels 18 anys o abans.
Davant de la pregunta: Creieu que és necessari que hi hagi una oferta de pisos de
protecció oficial de lloguer, el 73,7% dels mateixos joves de l’institut ja responen que
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si, en front d’un 26% que no. Tot i així, aquestes dades es polaritzen més amb els
joves que han respòs el qüestionari a la plataforma, i que en un 100% expressen la
necessitat de la creació de pisos de protecció oficial de lloguer. I el mateix pensen els
joves del grup de discussió.
Davant la pregunta de la mensualitat els mes joves diuen que podrien pagar de 150 a
200€ ( un 42,1%), i i el 28,9% entre 100 i 150€. Els joves de més edat i també els del
grup de discussió responen que podrien pagar de 200 a 250 €. I quan se’ls pregunta
si voldrien participar en les bases d’adjudicació dels pisos, els joves de l’institut no hi
semblen tant interessats, només un 28,9% diuen que si, a diferència dels joves del
grup de discussió, la majoria dels quals responen que responen que si, que els
interessaria.
Al rerefons es percep una incomoditat davant el fet de no poder emancipar-se: som
tants els joves que quan ens volem emancipar ens veiem obligats a marxar de Gurb..
ja ho veus, la majoria ens hem anat a llogar un pis a Vic, perquè aquí no és que no hi
hagi lloguer social, és que no hi ha ni lloguer de pisos... i és clar, una casa no ens la
podem permetre, i tampoc hi ha tanta oferta.
Es comenta al grup d’experts:
“clar si es pogués facilitar l’habitatge pels joves de Gurb, també seria molt diferent, no
haurien de marxar.”
L’ajuntament te previst construir habitatges de protecció oficial per a joves, una vegada
s’hagi desenvolupat el pla parcial de Ca l’Arqués, lloc on s’haurien d’ubicar els pisos
de protecció oficial. Aquest procés està seguint el seu curs, però tot i estar-hi
treballant, encara no s’ha aprovat. Tot i així veient la necessitat si aquest pla no es
pogués desenvolupar es buscaria una altra opció, tot i que és complexa, perquè
l’ajuntament tampoc te terrenys per poder implementar aquest projecte.
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Educació i Cultura
Aquest eix, tot i que és el tercer en importància queda una mica més dispers o
difuminat, o almenys és la sensació que se’n extreu després d’analitzar respostes del
qüestionari, i de les apreciacions dels joves en el grup de discussió. Davant la
pregunta: Existeix a Gurb la suficient informació i assessorament sobre l’oferta
formativa? Un 73% diu que no ho sap, i només un 18% diu que si. Per tant, fent una
crítica constructiva, alguna cosa no acaba de funcionar per tal que la informació
formativa arribi als joves del nostre municipi. Els canals que utilitzem són diversos: des
de la bustiada a les cases amb la informació, el portal de joventut de la web de
l’ajuntament, el facebook, les llistes de distribució, i la coordinació amb l’institut. Tot i
així, s’haurà de revisar, si es que el que no arriba estrictament és la informació
formativa, o en general.
Davant la pregunta: Perquè estudies? Quin és el propòsit de l’educació? La resposta
més triada ha set : per aconseguir una bona feina (57,9%), seguida de: / per
aconseguir un bon sou (47,4%)/ Per realitzar-me professionalment (44,7%).
Per tant, detectem que els joves de Gurb són conscients de la importància de la
formació per preparar-se i poder-se introduir al mercat laboral amb les condicions més
òptimes possibles , tot i que no sigui garantia d’èxit. En aquest sentit des de Gurb s’ha
facilitat l’educació secundària obligatòria amb la creació d’un institut. Abans de tenir
l’institut s’havia remarcat la necessitat de poder continuar els estudis obligatoris a Gurb
, però des del curs 2010-11, el municipi conta amb l’institut de Gurb: la secció de
secundària al seu municipi, la qual cosa s’ha valorat molt positivament per part dels
experts i també dels joves. Tot i que els centre assumeix joves d’altres municipis com
sant Bartomeu, Muntanyola i Vic, aproximadament el 50% de la població és de Gurb.
Això no només ha beneficiat en el terreny educatiu, sinó que també ha suposat un eix
aglutinador de cohesió social, dins del propi municipi, ja que com bé diuen els joves
del municipi, per estudiar, ja no han de desplaçar-se majoritàriament a Vic, ja que el
poble disposa del SI Gurb, per tal de continuar amb els estudis obligatoris i post
obligatoris.
En canvi, la visó dels experts i també dels tècnics és molt més positiva: aquests
segueixen remarcant la possibilitat de vincle que ha suposat el fet de tenir un institut al
municipi:
“Amb l’institut se’ns ens ha facilitat el contacte amb molts joves que d’altra forma
potser no arribarien mai aquí per problemes de mobilitat o d’altres. Un tema important
es que el SI Gurb : “La SES crea un vincle entre tots.”
Amb el grup de joves ens vàrem adonar de la necessitat que aquests tenen de rebre
informació: No tots els joves veuen l’educació de la mateixa manera i per tant, se’ls ha
d’informar de tots els camins que poden seguir tot i que com es veu en les gràfiques
de la part quantitativa una bona part dels joves aposten pel estudis universitaris.
Quan els preguntem sobre com valoren les jornades d’orientació acadèmica i
professional ”Càpsula 2015 i 2016” que es van celebrar a Vic al març del 2015 i l’abril
del 2016 ( 2ona edició), un dels joves diu: “ lo dels cicles va estar bé, però la xerrada
de batxillerat va ser un toston inútil”. Els experts matisen les paraules i difereixen en la
forma, tot i que coincideixen en la valoració que fan els joves respecte el contingut,
diuen “que lo dels cicles formatiu va estar molt bé, ja que va suposar poder accedir a
l’oferta amb només un desplaçament d’un dia, però que potser farien les presentacions
de cada taller de 35 minuts màxim”.
Tot això pel que fa a l’educació reglada. Des del punt jove també creiem en la
importància de l’educació integral de les persones, per això creiem que també seria
important apostar per l’educació emocional dels nostres infants i joves ( si es pot fer a
l’interior dels centres d’ensenyament seria ideal i perfecte, i sinó fora d’aquests),
potenciat des de la psicologia positiva, el treball en competències i també en fortaleses
del nostres joves alumnes. Pensem que perquè les persones puguin rendir
acadèmicament, prèviament han de conèixer les seves capacitats i recursos, i
potenciar la creativitat , l’autoconeixement i la regulació emocional.
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En aquet sentit hi ha diferents estudis i programes que avalen aquests resultats:
Marta Colomer ( treball per competències)
Aulas Felices (treball
que pretén abordar les Competències Bàsiques més
transversals, l’Acció Tutorial i l’ Educació en Valors).
TREVA ( (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’ Aula).
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Salut
Aquest és el 4rt eix, en importància i estem contents i considerem de molta
importància, que els joves l’hagin assenyalat en aquesta posició, ja que experts i
professionals considerem que és un eix de vital importància per el desenvolupament
dels nostres joves, ja que d’alguna forma és la base de tota forma de
desenvolupament. Si volem uns joves motivats i empoderats, reflexius i autònoms, és
important que aquests gaudeixin d’una bona salut.
Dit això d’es d’una perspectiva més general, anem a veure que passa amb aquest eix
en la realitat més local del municipi de Gurb.
Es segueix valorant positivament, el fet que el municipi de Gurb tingui el seu propi
CAP, ja que és un servei que tant joves, com experts i comunitat valoren molt
positivament, ja que evita el desplaçament als municipis veïns, ja que el CAP a Gurb
es un servei molt ben organitzat i al ser pocs habitants s’eviten els llargues esperes.
A Gurb també comptem amb un equip de serveis socials, que juntament amb la
tècnica de Joventut, treballen per la prevenció de la salut del joves, és a dir, pel
consum, relacions de parella,....
El tema de salut també es treballa a l’institut del SI Gurb, a través de la planificació
amb el cap d’estudis, de tots els tallers que els poden interessar.
Per aquest motiu se’ls tornar a demanar als joves que valoressin com veuen en
general el consum, si creuen que hi ha molts joves que consumeixen substàncies
il·legals,...
Davant de la pregunta: Els teus amics consumeixen alguna d’aquestes substàncies?
Les respostes més votades son alcohol (44%) i cànnabis (25%), seguides de Drogues
de disseny: pastilles i èxtasis MDMA (15%) i Cocaïna i LSD o tripis (10,5%). Per tant,
el tema del consum de substàncies apareix en primer pla i no podem girar l’esquena a
aquesta realitat.
Un 92% dels joves afirma que els joves beuen alcohol, i un 62% pren drogues quan
surten de festa.
Davant la pregunta: perquè creus que es pren drogues i es beu? La majoria respon:
per divertir-se (53%), per cridar l’atenció un 48,7% i per no ser menys que els altres un
38,5%.
Per tant, pels joves sembla clara l’associació: “consum d’alcohol /substàncies” i “anar
de festa”, així com l’associació d’aquests dos amb la diversió. També s’associa el
consum amb cridar l’atenció i no ser menys que els altres. Segurament, haurem de
treballar en aquest sentit, per tal d’explorar que els porta a fer aquesta associació, i
descobrir altres formes de viure la festa sense associar-la directament al consum de
drogues i alcohol.
Un altre tema important que apareix aquí, i que s’entrellaça amb l’anterior eix
d’educació i cultura, en el sentit que haurem d’educar els nostres joves per tal que
confiïn en ells mateixos, i gaudeixin d’una bona salut emocional i amb un pensament
crític i reflexiu ( desenvolupant les capacitats d’aprendre a aprendre, i aprendre a
pensar, així com una bona autoestima), que els permeti decidir autònomament que
volen, sense deixar-se emportar per modes, tendències o impulsos.
Tot i així, veiem que s’ha de seguir treballant, ja que els joves d’alguna manera es
detecta la manca d’informació, ja que davant de les preguntes:
Creus que estàs informat/da de forma suficient i adequada sobre el consum d’aquest
tipus de substància? I sobre la sexualitat i les malalties de transmissió sexual ? un
79% i un 77% respectivament responen que si molt o bastant, per tant això ens fa
veure que hi ha un 20% de joves que es considera desinformat i és important arribar a
aquests. L’altre tema seria esbrinar, que entenen aquests per informació, i si la font
que consulten és fiable i de qualitat, ja que actualment els joves se’ls bombardeja des
de molts llocs i els arriben molts inputs a través de les tecnologies de la comunicació i
tot el desplegament d’internet, però hauríem de veure si són capaços de filtrar aquesta
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informació, i veure com i que els hi arriba, i en tot cas, poder-los acompanyar en
aquest procés.
Cada any amb el professor responsable de la formació a l’institut, parlem de quins son
els temes importants a treballar ( en relació al tema salut) i any a any planifiquem
diferents accions i tallers per treballar en aquest sentit.
Quan els hem preguntat: per quin tipus de canals reps informació sobre conductes de
risc, un 53% ha raspós a través de xerrades i tallers a l’institut, un 41% a través dels
amics i un 33% a través de la família.
Però és clar, quan els joves abandonen l’institut i van a la universitat o entren al món
laboral o ni una cosa ni l’altra, aquest joves deixen de tenir la referència del centre
d’ensenyament, i aquest temes queden més en mans dels amics i/o de les xarxes
socials. Llavors és important que hi hagin altres agents que els puguin seguir donant
suport.
Tot i així, en aquest sentit, pensem que la realitat juvenil, no deixa de ser una
radiografia en escala del que és la societat de consum en general, ja que aquesta
associació no només la trobem entre els més joves, sinó en la societat de consum
ociós en general, tot i que és veritat que els joves, per les seves característiques (edat
primerenca i en ple desenvolupament de les seves capacitats) són agents més
vulnerables i per tant, els adults hem de vetllar per ells, ja que són, en part, la nostra
responsabilitat com agents educatius que els acompanyem en la transició cap a la vida
adulta.
Des de joventut detectem la necessitat que tard o d’hora s’haurà de treballar en aquest
sentit, tot i que reconeixem les nostres limitacions i pensem que per tal d’abordar
aquest tema tant complexa i multidimensional, seria necessari un abordatge integral i
multidisciplinari implicant a tots els agents i des del paraigües d’una política transversal
que decideixi treballar en aquest sentit i aposti per conscienciar als joves i educar-los
en aquesta línia.
D’entrada no es volen mullar gaire però reconeixen: que entre els joves el consum de
tabac, cànnabis i alcohol, segueix sent central i També hem pogut notar la manca de
consciència davant la problemàtica de les drogues:
Tots fumen... tots ho han provat i és el que hi ha...però “Bueno”, pots fumar i rendir eh,
molts ho fem
Però també depèn... no tothom fuma igual....
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Participació democràtica
L’ajuntament de Gurb, segueix treballant amb la regidoria de joventut, i unes de les
línies que segueix és recollir l’opinió dels joves. S’ha potenciat l’entitat que organitza i
col·labora amb l’ajuntament en organitzar actes pel poble, el Consell de Joventut de
Gurb, actiu i participatiu, en el qual van entrant nous membres, i en surten d’altres (
seguint bàsicament el relleu generacional natural).
S’ha de dir que quan a través de l’enquesta es demana per la participació, la majoria
no participen en cap associació, excepte algun que participa: UE Gurb. Per tant a nivell
general, són pocs els joves que s’impliquen i participen plenament. Quan se’ls
pregunta perquè no participen la majoria responen que no els interessa( 60,6%), i un
30% diuen que no ho fan perquè no en coneixen l’existència. De nou aquí, hem de fer
una crítica constructiva, i veure com arribar als joves per tal que els arribi la informació,
ja que a Gurb existeixen poques associacions ( UE Gurb, Consell de joventut, Escola
de música), però els joves sembla que en desconeixen la seva existència. I le 10%
restant, diuen que les que hi ha no els interessa.
Quan se’ls pregunta: Consideres que a Gurb els joves com tu teniu possibilitat de
participar en les decisions que us afecten?, la resposta és controvertida, ja que un
51% diu que si i el 49% diu que no.
En canvi el que si queda clar es que els agradaria participar en les decisions que els
afecten, ja que quan se’ls pregunta: T’agradaria participar en les decisions que
t’afecten? Un 80% respon que si, en front del 20% que diu que no ( i les raons que
esmenten és perquè no tenen temps (43%) , perquè no en tenen ganes (37,5%) i
perquè per què tot i que se’ns consulti, no se’ns te en compte (18,8%).
Llavors és important veure com els joves, si els hi poses els canals i els hi facilites,
potser poden implicar-s’hi i participar. Els dos canals que els vàrem proposar amb
l’enquesta són participar a través de consultes puntuals o a través de formar part del
Consell de Joventut, que és l’associació que està més directament relacionada amb la
participació i el jovent del poble, i que sempre està oberta per tal que qualsevol jove
del poble pugui participar-hi i vincular-s’hi. Actualment està formada per 21 joves
d’edats compreses entre 17 i 30 anys.
Alguns dels joves que hem reunit en els grups de discussió, són els que volen seguir
impulsant i donant a conèixer el Consell de Joventut a més joves del municipi, per
poder aglutinar i integrar el màxim d’idees i opinions i així poder copsar les necessitats
dels joves de Gurb. A part no només es vol treballar per l’oci, sinó també per la
cohesió social del poble i pels temes socials que poden preocupar als joves. I de fet
això s’està aconseguint en els últims anys.
El Consell de Joventut ha crescut i s’ha obert i renovat, i no només això, sinó que
també s’ha aconseguit a través del Punt Jove de Gurb, coordinar els diferents serveis,
posar-los en contacte i intentar treballar transversalment, i això es va remarcar al grup
d’experts: s’han de construir xarxes i teixit social, perquè els joves formin part d’alguna
entitat....El punt jove hauria de ser el nexe del teixit social que permetés articular joves,
entitats i agents socials.
Quan als joves se’ls demana: Que proposes per tal que s’escolti la teva veu com a
jove? Algunes de les respostes interessants, a part de molts: No ho ser.... són:
Primer de tot, passar informació, perquè jo no conec cap associació o entitat a Gurb. I
després, doncs poder estar més vinculats al poble.
Que ens preguntin les coses.
Perquè per ser petits, no vol dir que siguem tontos, i sabem molt be el que ens cal.
Com a jugadora de bàsquet del Gurb, donar més importància en tots els esports, no
només amb el futbol
Encara no ho se
Fent reunions i escoltant la veu dels joves
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Veiem que si que existeix una part del jovent amb ganes de vincular-se i participar, tot
i que potser no és fàcil arribar-hi; i que demanen més informació, que se’ls pregunti,
que se’ls escolti, que se’ls tingui en compte,....pensem que això és doncs molt
important.
Com a crítica constructiva, es segueix comentant la passivitat o apatia juvenil, com si
molts joves no fossin conscients que ells son els agents principals. Davant la pregunta:
Que us mou? I que us inquieta? La resposta va ser: si res, estudiar i arribar el finde
per estar amb els col·legues.
Des del grup d’experts es posava èmfasi en que se’ls dona tot massa mastegat:
Tenim la sensació que se’ls ha d’anar molt al darrera, ¡ a pesar de les propostes, és
difícil trobar un bon feedback i una resposta que tingui una bona acollida. Semblen un
tant adormits, i esperen passius. Respecte això, posem l’èmfasi a variables de tipus
estructural que fan que els sistema els absorbeixi més en una societat de consum
opulent, on costa trobar el lloc per la participació, els valors i el treball cooperatiu. Tot i
així, tampoc es pot generalitzar ja que també constatem que hi ha joves molt motivats i
implicats que ho donen tot, però aquests són pocs . Des del grup de professionals,
també pensem que seria important el tema de la motivació, per arribar a ells i també
treballar el tema de les competències i també explorar en el seu auto coneixement.
Tot i així es va coincidir en el fet que és necessari detectar necessitats i inquietuds,
implicar-los i aconseguir que participin i s’ho sentin seu:
“Si l’objectiu és la integració hem de construir un espai on no només es puguin reunir,
sinó també explorar i desenvolupar les seves capacitats i satisfer les seves
necessitats.
Coincidim en afirmar que: “els hi hem de facilitar el mapa o la brúixola,
iniciativa ha de venir d’ells...”

però la

I potser es necessari articular la política de joventut amb la política integral:
“Llavors potser no implica tant la política de joventut, hauria de ser una política integral,
més general”.
I la veritat és que això escapa una mica de les nostres competències, tot i que pensem
que seria molt beneficiós per tots que es pogués treballar des d’aquesta línia més
integradora, ja que a ala llarga suposar un benefici per tota la societat, no només per
els joves.”
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Mobilitat
Durant aquests últims anys s’ha treballat per millorar el tema de la mobilitat i les
comunicacions. Tot i les millores amb el carril bici, que afavoreixen la mobilitat en el sí
del municipi, es continua detectant algun problema de mobilitat, sobretot per
desplaçar-se cap a fora del municipi, si no és te un mitjà de transport privat ( cotxe o
moto).
L’únic mitjà de transport públic que comunica Gurb amb els altres municipis, és
l’autocar de Sagalés. I sobretot parlem de Vic, ja que és on es detecta més flux de
moviment, al ser la capital de la comarca.
Davant de la pregunta: Quin mitjà de transport utilitzes normalment x desplaçar-te per
Gurb o per anar de festa ? La resposta majoritària dels alumnes del SI Gurb, és : el
cotxe dels pares en un 71,8%, seguit per 38% caminant i un 28% en bici o moto 10%.
Aquest fet constata, que els joves són poc autònoms respecte la mobilitat i que
depenen d’altres per tal de desplaçar-se per el municipi, que com s’ha assenyalat és
molt extens, i tota la part no urbana, que és la majoria està molt disseminada i poc
comunicada amb el nucli urbà.
Encara que Vic estigui situat al municipi del costat i l’accés a peu està ben comunicat,
com podem observar en la part quantitativa, podem dir que els joves tenen raó, quan
diuen, “si no tens cotxe o moto i vols anar a Vic, no hi pots anar, a no ser que hi vagis
a peu... I sobretot a la nit, ja que quan tornem de festa hem de tornar a peu, si no
volem que ens multin”
Entre els experts es valora com a molt positiu la construcció del carril bici, fet, que tal i
com hem dit, ja ha millorat les comunicacions:
“Amb el nou carril bici s’ha potenciat la millora de les comunicacions amb bicicleta.”
Tot i així, aquells joves que no tenen el permís de conduir, segueixen tenint
problemes a l’hora de desplaçar-se per la comarca, per la qual cosa cal potenciar i
crear serveis al mateix municipi adequades a les seves necessitats i inquietuds.
Tot això implica que els joves necessiten serveis als seu mateix municipi, ja que els és
difícil poder moure’s de poble a poble per les seves estones de lleure (cine,
discoteques...) perquè es troben amb aquest problema.
Val a dir que, per solucionar, almenys puntualment el problema de la mobilitat dels
joves en horaris nocturns, el Consell Comarcal, des del 2003, ha posat a disposició
dels ajuntaments que ho sol·licitin, uns autocars nocturns perquè els joves dels pobles
de la comarca puguin accedir a diversos actes organitzats a diferents poblacions, com
la MMVV o el carnaval de Torelló, la qual cosa facilita les coses, tot i que no cobreix tot
el buit de mobilitat que tenen els joves en un poble dispers i disseminat, i amb grups
d’edats molt disperses. Alguns d’ells apuntaven: “El Bus nit torna massa
d’hora...llavors et veus obligat a agafar el cotxe i corres riscs si beus.”
Davant de la pregunta de per quins motius els joves s’han de desplaçar fora de Gurb,
responen en un 61% per les activitats extraescolars i en un 46% per les amistats. I és
curiós, ja que des de l’ajuntament fà molts anys, més de 12 que s’està treballant per tal
de desplegar un seguit d’activitats extraescolars que pugui satisfer les necessitats dels
joves, però que està clar que és insuficient. Aquests son: patinatge, gimnàstica rítmica,
zumba, anglès, pilates ioga i gimnàs. A part Gurb també compta amb la UE Gurb (
amb equips de futbol i bàsquet) i també, amb l’escola de música, i les entitats de
teatre i gospel.
Cohesió social i Equilibri territorial
El joves del municipi, parlen del creixement que s’ha donat a Gurb, i dels canvis que
comporta “quan érem petits corríem to el dia amunt i avall amb els amics, i ara em poc
temps ha crescut, però la gent ja no surt tant al carrer, avui a dia es queden a casa
amb l’ipad i el mòbil, quina llàstima”. És evident que Gurb, ha seguit experimentat
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canvis a diferents nivells, tant en indústria com en habitants. Tot i que a nivell
demogràfic gairebé no ha augmentat respecte els últims 4 anys en el nombre
d’habitants.
Tot i així, per regular-lo des de la regidoria d’urbanisme de l’ajuntament es segueix
treballant per la planificació urbanística, a més a més també ha creat, millorat, i/o
ampliat els seus serveis.
Un altre aspecte important que ressaltaven els joves, segueix sent la poca cohesió
social del municipi, és a dir, el fet que no hi hagi clarament un nucli urbà, o bé un espai
públic on trobar-se, un dels joves comentava “és l’únic poble que he vist que no té bar
de trobada per tota la gent. Si que hi ha bars i restaurants, però estant apartats o bé
situats als polígons industrials...Un bar...a la seva època ja es va dir..un bar...és veritat
que un bar fa poble i a més, en un bar s’hi troba la gent gran i la gent jove i tothom”.
Tot i així un ressalta “que en breu s’inaugurarà una bar granja a la carretera de sant
Bartomeu”, que és on es situa el poc nucli urbà que hi ha. Tot i així un altre diu: “però
no serà un bar de trobada per anar a fer la birra”.
Des del grup d’experts es segueix comentant el tema de la dispersió com un element
limitador, en el sentit que tant les característiques del territori com el fet de ser un
poble molt pròxim a Vic amb serveis de qualitat, ha pogut suposar un creixement urbà i
una dificultat alhora d’aconseguir cohesió:
“a la part urbana segueixen estant més disseminats. Ha arribat molta gent nova de fora
que no estan integrats (poble dormitori)... això ens fa mal, no dic que sigui dolent, però
ens fa mal.” En aquest sentit, la visió dels joves també dona suport a aquesta tesi: hi
ha “pijaria” aquí Gurb, és veritat.. Abans no n’hi havia pas... ara tot és “pijo”...
“Aquí entra en joc la dispersió territorial, son característiques que condicionen, amb un
territori molt disseminat, per això s’intenta treballar la cohesió...”.
Tot i que actualment podríem dir que el nucli es troba a la zona de les urbanitzacions,
aquest va creixent i alhora també va obtenint més serveis. Una regidora comenta
“l’ajuntament segueix treballant en la cohesió social del poble i per això s’ha construït
el centre de dia, s’ha reformat el teatre, i també s’ha re ubicat l’oficina del punt jove,
per tal de poder utilitzar l’antic Femer, perquè entitats el puguin utilitzar. I també s’està
pensant en el disseny d’una piscina, per tal d’ampliar l’oferta de serveis tant per a
joves, com per adults i gent gran i evitar haver de sortir del municipi ”.
La idea es que des de les diferents entitats es pot veure com aquests tenen la voluntat
de treballar conjuntament per la cohesió:
“com mes coses podem fer junts millor: compartir activitats culturals, independentment
del barri que sigui: per fer algo, per disfrutar, per compartir i per aprendre.”
Com a conclusió final podem comentar que Gurb està sofrint canvis, però si aquest
canvis es poden regular i controlar urbanísticament i socialment serà i està sent un
factor positiu cap a la cohesió d’una bona part del municipi, i fer que Gurb sigui més
que una ciutat dormitori de Vic, com diuen molts joves, i sigui un municipi amb uns
serveis i amb una autonomia pròpia.
Tot i així es remarca la necessitat, de trobar un punt de trobada per els joves, un espai
que se’l sentint seu:
“Per què ara que canviareu l’oficina del femer, no ens podeu deixar les claus del femer
i que l’administrem nosaltres? Podria ser el nostre espai.”
I com a tècnica li responc: “de fet aquest espai ja és per vosaltres, de moment les
claus no us les podem donar, però si que poseu disposar diàriament d’aquest espai
per tal de tenir un punt de trobada i un espai de referència per vosaltres, sempre hi
quan el cuideu i el conserveu i us hi comporteu correctament. Aquesta és la voluntat
política, que us hi sentiu a gust.”
Tot i així, amb la consolidació del SI Gurb ( l’institut), sembla ser que el sentiment de
poble, va calant, mica en mica, a foc lent: de fet amb el RAID, els de Gurb es sentien
de Gurb, amb la UE Gurb, també passa el mateix: “som de Gurb i som collonuts”.
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Cultura i Oci
Davant de la pregunta: Creus que Gurb té una oferta cultural suficient?, el 70%
responen que si, en front el 30% que diu que no. Per tant, segons l’opinió dels joves
enquestats, tampoc està tant malament l’oferta cultural municipal, tot i que amb les
preguntes que els hi realitzarem després ens ajudat a reflectir, el fort impacte de les
noves tecnologies, i la gran importància que aquestes tenen en la vida dels nostres
joves. La majoria d’ells dedica moltes hores setmana als a les xarxes socials i es
connecta diàriament a Internet més de 5 hores ( el 38,5%), i l’única activitat que li pot
fer una mica d’ombra són les activitats esportives. Enrere queden les activitats
culturals, els estudis i la dedicació als amics.
Segueix havent-hi una manca d’alternativa juvenil en el temps d’oci. Ens trobem
davant d’adolescents d’edats molt disperses, entre 13 i 24 anys, que es passen la
major part del seu temps lliure al carrer. La veritat és que entre setmana, tenen el punt
jove, però diuen “ que el cap de setmana es queden tirats, que només poden anar a
casa d’algun col·lega, però que molaria tenir un local,... que perquè no els hi deixem el
femer??”. Els joves de Gurb solen relacionar amb joves d’altres pobles, i una proba
d’això la tenim cada dia al femer, on es barregen joves de Gurb, però també de molts
altres municipis, i venen aquí perquè amb el futbolí i l’espai tant intern, com el del pati
extern, s’hi senten còmodes.
Tot i així segueix sent difícil accedir a aquests joves per motivar-los a participar o
proposar activitats. Molts d’aquests joves que busquen locals per reunir-se, s’adrecen
al punt d’informació juvenil, per informar-se.
Em tot això podríem dir que falten recursos preventius per a fer front a aquest tipus de
joves que no estan associats i no fan cap activitat extraescolar.
Actualment però aquest joves gaudeixen de l’espai Jove del Punt Jove, un recurs on
es poden connectar a Internet com a recurs per a buscar informació, o bé i sobretot,
com a recurs d’oci (xats i pàgines web) utilitzar el futbolí, jocs de taula, futbolí, Play
Station 3.... i això ho valoren positivament: “si de fet aquí al punt estem bé, tot i que
ens agradaria una nova TV o que ens hi poséssiu un sofà.” Serà que els joves per
demanar no queden. Se’ls diu que la tv és força nova però que si ells la van trencar
ara se’n han de responsabilitzar.
Des del Punt Jove es vol arribar a tot aquest col·lectiu i oferir-los activitats i/o serveis
segons les seves inquietuds. No obstant això no és fàcil accedir a aquests joves,
tenint en compte la disseminació del municipi i la proximitat amb Vic, capital de la
comarca i d’un altre municipi com Manlleu.
Els joves valoren positivament el Punt Jove, com deia un d’ells, “és un lloc on ens
trobem la majoria, una hora o una altre” la qual cosa facilita el contacte entre tots.
Un altre projecte que s’ha recuperat després d’uns anys ha set el raid, amb el nou
format amb la participació al raid dels ausetans. Tant els joves com els tècnics i
professors de l’institut, vam valorar molt positivament la participació dels joves, ja que
va servir tant per crear cohesió, com per apropar el punt als joves que no venen
habitualment, com també per seguir enfortint els llaços entre l’institut i el punt jove, ja
que tota la part de difusió i propaganda es va focalitzar a l’institut.

Les competències en el projecte de vida i l’educació conscient en fortaleses
Per concloure, anem a fer una breu reflexió al voltant del concepte de competència i el
projecte professional i vital juvenil, centrant el focus en la identificació i el
desenvolupament de les competències dels nostres joves, ja que crec que és un tema
central i nuclear en els joves d’avui. Ens podem preguntar, en relació al projecte
professional: Com està el mercat de treball? Què pot fer un/a jove davant d’aquesta
situació?
Després de reflexionar-hi i donar-hi voltes, i revisar l’obra de la Marta Colomer, Docent
i Assessora en Inserció laboral i en Gestió per competències, crec que seria
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interessant treballar amb els joves, acompanyant-los i assessorant-los en aquesta
línia.
Treballar des de la curiositat genuïna, concebin als joves com a subjectes, i no com a
simples objectes. Per això hem d’anar en compte amb les creences (que actuen com a
filtres que distorsionen la realitat).
Hem d’emfatitzar que aquesta etapa, no és només problemàtica, sinó també és un
gran moment de Creixement Personal ( per crear, construir i créixer): època creativa
tot i que egocèntrica.
Per la qual cosa, el treball amb aquests consisteix més en concretar en comptes de
fer una foto pixelada i fixa: no des de l’abstracció i la crítica. Re formular en positiu (
dinàmic), peròs i contres.
En l’actualitat els Joves no estant desmotivats, estant desorientats. Els estimulem a
tenir inquietuds? Convidem a que trobin un motiu per fer les coses? Aquesta societat
del fast food “educa” més en ingerir i ingerir i després vomitar, que en pair, integrar i
consolidar. No és d’estrany que siguem la societat amb un tarannà dispers,
exemplificat amb l’auge del TDAH dels infants i joves.
Els hem ensenyat a pensar? I a reflexionar? Som conscients de les múltiples
intel·ligències i capacitats que poden tenir? I de les seves fortaleses?
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Un cop realitzada la diagnosi i detectades les principals necessitats dels i les joves
del municipi, així com les seves causes, arriba el moment de dissenyar quines son
les estratègies per donar-los una resposta. És el moment de definir estratègies i
establir els objectius d’acció, les activitats que realitzarem i els recursos que i
dedicarem, fent referència als resultats que esperem aconseguir i les eines que
dissenyarem per a fre el seguiment i l’avaluació de l’acció.
El primer pas prioritzem sobre les problemàtiques rellevants per els joves (l’àmbit
de treball ”Fes un rest”, o en altre àmbits com els de la participació, oci alternatiu,
etc), d’una forma pròxima en relació amb els recursos que tenim i les competències
i possibilitats per incidir en la problemàtica detectada.
El segon pas és definir el canvi que volem aconseguir, els resultats de la nostra
acció i els objectius que perseguim fent un plantejament adequat i realista i una
definició mesurable i avaluable dels objectius estratègics de la nostra acció.
Hem establert les premisses per tal de donar resposta a aquestes problemàtiques.
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A continuació, a través de l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut, traçarem una diferència entre les fortaleses i les
debilitats i les oportunitats i les amenaces i així posteriorment podrem establir uns Objectius per satisfer les necessitats. També ens
permetrà donar resposta a les necessitats i problemàtiques en el moment en que són detectades (accions, serveis i recursos).

Present/
actors interns

Punts forts
FORTALESES
Equipaments municipals exclusivament per joves: Punt Jove
(pij, espai jove i sala d’ordinadors connectats a Internet).
Equipaments municipals a disposició de les iniciatives juvenils:
pavelló, sala exposicions, sala de cultura, la Torre i el teatre
El Punt Jove és punt de referència per molts joves.
L’Espai Jove també obre alguns els divendres de 10 a 1 de la
matinada, i en festes puntuals ( calçotada, aniversari etc).
Els joves del municipi es dirigeixen gairebé sempre al Punt a
l’hora de proposar i/or organitzar activitats.
Coordinació entre els diferents agents educatius del municipi
(escoles, Punt Jove, consultori mèdic...)
Contractació d’una tècnica de joventut.
L’ajuntament te la voluntat de tirar endavant el projecte de
construir una piscina.
Existència d’una borsa de cangurs.
Coordinació amb la resta de regidories de l’ajuntament a
través de la tècnica i regidor de joventut.
Existència d’un butlletí trimestral
El grup de joves participa en el disseny de les polítiques locals
de joventut.
El grup de joves està treballant amb un procés de participació
juvenil.

Punts febles
DEBILITATS
S’ha de donar a conèixer millor el serveis de Punt
d’informació Juvenil.
Millorar l’espai pel Punt d’informació juvenil.
Alguns joves a partir de 16 anys no coneixen el Punt Jove ni
els serveis de joventut.
Manca de pràctiques reals d’educació intercultural.
Coneixement insuficient de les necessitats i inquietuds dels
joves.
La majoria de famílies nouvingudes desconeixen l’oferta
d’activitats del municipi.
Manca de locals d’assaig.
No hi ha oferta d’habitatges de lloguer
Manca de consulta jove.
Manca de piscina
Manca de zona d’skate.
Aprofitament relatiu de la pagina web de l’ajuntament.
Poques alternatives d’oci nocturn alternatiu.
Recursos humans insuficients per portar unes tasques
eficients.
Falta de cohesió social al municipi
Falta d’un nucli urbà al municipi
No es disposa d’un punt jove amb l’espai jove integrat amb
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L’entitat del consell de joventut estant actius
El Punt Jove té una bona coordinació amb el grup de joves.
Realització de diferents xerrades participatives per conèixer
els interessos dels joves de 12 a 17 anys que freqüenten
habitualment l’Espai Jove.
Realització d’activitats a l’Espai jove amb un cost mínim o
gratuïtes.
Molta oferta extraescolar
Oferta de formació, tallers, oci,... per a joves i adults.
Les activitats es potencien en els espais del municipi
L’ajuntament està implicat, participatiu i obert referent a les
polítiques locals de joventut.
L’ajuntament dona suport al grup de joves.
L’ajuntament està potenciant els habitatges de protecció oficial
per a joves.
Existència d’un educador de carrer.
Existència d’un equip de Serveis Socials
Coordinació entre el Punt Jove, el consultori mèdic i l’equip de
serveis socials.
Forces i bons equipaments esportius.
S’ha fet difusió dels serveis de joventut als centres
d’ensenyament de Gurb a través de xerrades classe per classe i
material de difusió.
S’ha creat un tríptic del Punt Jove per fer-ne difusió entre els
joves.
El facebook del Punt Jove.
Coordinació de la tècnica de joventut amb la resta de tècnics,
informadors i dinamitzadors de joventut d’Osona

l’oficina i el SIJ
Falten equipaments per portar a terme activitats amb més
moviment de gent per a joves
El transport urbà no arriba a tot el municipi.

Coordinació de la tècnica de joventut amb l’àrea de joventut
del Consell Comarcal.
S’aposta per la formació del personal tècnic de joventut.
Coneixement dels punts on es troben els joves a Gurb.
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Bona comunicació del desplegament de carreteres
Increment de l’Horari d’atenció al públic
Creació d’una agenda trimestral i anual

Futur/
factors externs

OPORTUNITATS
 S’ha incrementat notablement i diàriament l’ assistència dels
joves a l’espai jove i poc a poc es va incrementant la seva
implicació.
El Consell de Joventut, juntament amb el Punt Jove ha
organitzat moltes activitats i està establint un calendari
d’activitats lúdiques fixes.
Existència de la SI Gurb i de tallers, xerrades i servei
d’informació i assessorament, des dels quals es facilita la
cohesió social , l’arrelament i la participació.
Existència d’un consultori mèdic.
S’està urbanitzant la carretera de Sant Bartomeu del Grau,
facilitant les comunicacions a peu i en Bici i fent més poble,
potenciant la creació del nucli urbà.
Servei d’autocars nocturns per accedir a activitats que
organitzen altres municipis de la comarca d’Osona.
Coordinació amb el Consell Comarcal d’Osona.
Coordinació amb els punts d’informació juvenil de la comarca.
Coordinació amb l’Oficina Jove de Vic i treball en xarxa( treball
i salut)
Coordinació amb els serveis socials per algun projecte
compartit: projecte Motiva’t i prevenció de la violència de gènere
en joves.
Existència d’entitats juvenils que organitzen activitats.
Es vol millorar els serveis de Joventut ampliant el Femer amb

AMENACES
Manca de participació juvenil a l’hora d’organitzar activitats.
Els joves organitzats són bàsicament del Consell de
Joventut, i un grup reduït de joves, la resta es mostren un tant
passius.
Joves poc motivats.
A pesar que s’està millorant, continuen els problemes de
mobilitat: Poques combinacions d’autocars cap a Vic
Poca relació entre els joves de diferents zones del municipi.
La participació dels adolescents en l’oferta d’activitats
extraescolars podria ser més gran.
Increment del preu de l’habitatge.
Manca de locals per joves.
Consum de drogues entre els joves i cada vegada s’inicien
en edats més joves.
Els joves no es saben gestionar els seus recursos.
Poca coordinació de les diverses entitats del poble, tot i que
gràcies a la taula d’experiències d’experts s’ha fet un pas per
solucionar aquest fet i ha obert nous camins de coneixença.
Falta d’ajuts per accedir a l’habitatge per part de
l’administració.
Absència de pisos de lloguer i els pocs que hi ha són cars.
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l’edifici del costat.
Xerrades al CEIP les escoles, als alumnes de 6é a final de
curs perquè coneguin el serveis de joventut.
Els joves a partir de 12 anys ja comencen a utilitzar els
equipament juvenils i a les activitats que s’hi organitzen.
 Existència de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal el qual
organitza activitats i l’ajuntament de Gurb se’n pot beneficiar.
 Existència d’”EIXAM”: servei d’informació i assessorament
gratuït a través d’un mediador.
La regidoria de joventut compta amb el suport de la SJ i de
l’Oficina del Pla Jove.
El govern vol apostant per les polítiques d’habitatge per a
joves.
Servei d’atenció i prevenció de drogues a través de l’àrea de
salut de l’Oficina Jove de Vic
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Conclusions de la Missió
Abans de parlar de les conclusions volem fer un apunt sobre els principis rectors en la
fase de disseny.
Respecte el principi de qualitat assenyalar el primer pas es establir les problemàtiques
sobre les que actuarem, aquelles que son rellevants per les persones joves de Gurb.
El segon pas, és definir el canvi que podem aconseguir i els objectius que perseguim
(concretats en el proper punt).
El tercer pas consisteix en definir les actuacions que es desenvolupar per assolir els
objectius i els resultats desitjats.
Un cop vista la realitat juvenil, i el quadre DAFO, que ens serveix per començar a
definir la part del diagnòstic, elaborem unes conclusions que ens ajudaran a acabar de
veure les necessitats per alhora elaborar millor les futures línies de treball.
Per tant, a partir del diagnosi hem pogut conèixer la situació dels jove si els polítiques
que els afecten, i a partir d’aquí podrem planificar les polítiques de joventut.
Seguidament posarem en relació les problemàtiques i les necessitats dels joves i la
forma en que s’ha intentat donar resposta a través de la política municipal de joventut.
Tot i que hem volgut tenir una panoràmica de tots els eixos ( i per això tant a les
taules d’experiències, com els grups de discussió i els qüestionaris, hem presentat tots
els eixos que condicionen els joves, prioritzarem els 4 eixos sobre els quals pensem
que podrem incidir més els propers 4 anys.
 Treball
Com hem pogut veure a la part més substantiva de la diagnosi, els joves de Gurb,
segueixen tenint menys dificultats d’inserció laboral i menys precarietat laboral que els
joves de la resta de Catalunya. Tot i així si que fa temps que els joves reclamen una
borsa laboral municipal per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones joves per
ampliar les seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi projecte
professional en igualtat d’oportunitats. En relació això, tampoc no hi ha cap servei per
fer la recerca de feina dins el municipi, i manca també una borsa de treball. Tot i així,
en els propers quatre anys, es vol mirar d’incidir en aquest punt, per millorar l’accés
dels i de les joves a aquest servei a partir de la creació d’una Borsa de treball, entesa
com un servei d’intermediació amb ofertes i demandes de feina del territori. Hem
d’investigar quin format serà el més útil (potser virtual) tenint en compte les
característiques del municipi ( gran i dispers) i també quins han de ser els seus
objectius i funcions, ja que des del punt , en certa manera escapa de les nostres
competències ( ja que no som orientadores laborals).
 Habitatge
L’accés a l’habitatge i l‘emancipació domiciliària és una de les prioritats en l’agenda
de les polítiques de joventut. Actualment, l’accés a l’habitatge continua sent un dels
handicaps per afavorir l’emancipació dels joves en el propi municipi, sense que hagin
d’abandonar Gurb ( com ha passat fins al moment d’avui) per una manca
d’oportunitats d’aconseguir un habitatge.
Tot considerant que el mercat de l’habitatge segueix una tendència estructural en
relació a la manca de disponibilitat de pisos de lloguer assequibles per als joves ( ja
que Gurb es caracteritza o bé per cases pairals o per cases residencials) i la
disminució de la renda de les persones joves continua posant l’accent en la manca de
recursos econòmics i financers per part de les persones per accedir a l’habitatge.
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Pel què fa als joves gurbetans, hem pogut veure que a dia d’avui tenen moltes
dificultats en trobar un habitatge a les seves expectatives dins el municipi, per tant s'ha
de potenciar els habitatges de protecció oficial per a joves, tant en l’aspecte de lloguer
com de compra. I de fet aquesta serà una de les prioritats en els pròxims 4 anys.
Per això ens proposem fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més
flexible i amb més capacitat d’adaptació a les necessitats juvenils:
Facilitar el procés d’emancipació domiciliària ampliant les oportunitats per a l’accés de
les persones joves a l’habitatge.
La creació d’un Servei d’assessorament sobre l’habitatge.
I la Construcció d’habitatge social per tal que es puguin ofertar pisos de protecció
oficial per llogar.
També pensem com a mesures complementàries les següents:
Difondre una Campanya de sensibilització a propietaris d’habitatges desocupats per tal
de sensibilitzar dels avantatges de posar-los en lloguer.
I promoure la masoveria com a forma de tinença de l’habitatge que consisteix en la
rehabilitació de l’habitatge per part de la persona jove arrendatària mentre duri el
contracte d’arrendament i a canvi l’arrendador abarateix la quota mensual.
L’Administració faria d’intermediària que posa en contacte propietaris i joves.

 Educació i cultura
Creiem que potenciar el tema educacional i cultural és important ja que permet reduir
l’efecte de les desigualtats socials i territorials i la seva reproducció dins del sistema
educatiu ( per això dos dels projectes que volem continuar desenvolupant son: Fes un
reset ( formació+inserció laboral), i el projecte Motiva’t (atenció socioeducativa).
Des del 2010, els joves poden cursar l’ESO i els seus estudis obligatoris al mateix
poble, al SI Gurb.
A part, el poble no hi ha cap servei de reforç escolar, de formació permanent (anglès,
informàtica,....), per aquest motiu hem de potenciar aquests serveis, d’aquesta manera
no hauran de marxar del municipi.
Per aquesta raó també es volen destinar recursos a mantenir l’aula estudi, ja que
creiem important poder oferir un espai educatiu de treball de continguts i hàbits
d’estudi per a alumnes amb dificultats educatives o amb situacions familiars que no
permeten un clima d’estudi adequat a la llar.
Des de l’institut, i en col·laboració nostre també s’ofereixen els Projectes
d’aprenentatge servei: proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es
formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
I a través de l’institut també oferim activitats educatives complementàries: conjunt
d’activitats i tallers complementaris bàsics (alimentació, anorèxia, bulímia, sexualitat,
drogues, conceptes laborals, relacions abusives) que es fan al centre educatiu i amb
coordinació amb aquest, que col·laboren en l’educació integral dels alumnes aportantlos determinats continguts que l’escola no pot oferir internament.
 Salut
Amb l’empitjorament del benestar de les famílies i l’augment de la incertesa, s’estan
intensificant i modificant determinats fenòmens arreu del territori, i també aquí a Gurb
que tenen un efecte negatiu sobre la salut de les persones joves, com per exemple un
augment del consum de substancies tòxiques i de trastorns psicosocials i una
disminució de la percepció de risc associat a l’ús de les xarxes socials i Internet.
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D’altra banda, des del món local cal dur a terme accions en l’àmbit de la salut juvenil
que treballin per la transmissió de valors i conductes saludables que:
— Centrin esforços en l’adquisició d’hàbits saludables en les edats primerenques.
— Treballin de la mà dels agents educatius (per exemple, centres educatius, lleure
educatiu).
— Coordinin recursos i coneixements amb els agents de salut.
— Parteixin d’una imatge positiva i saludable de les persones joves.
— Es desenvolupin en els espais, canals i llenguatges propis dels joves i treballin des
de la transmissió de valors i missatges entre iguals.
Gurb, fins ara no ha treballat per la prevenció dels joves, per tant, ara veient que cada
cop hi ha més joves i que aquests tenen un consum, es creu molt important fer un
treball de prevenció, no només enfocat a ells, sinó també a les famílies amb joves i
adolescents, a serveis del municipi, al centre d’ensenyament, al carrer,...
Per això ens plantegem abordar aquest tema, en la mesura que sigui possible,
coordinant esforços entre totes les regidories: (joventut, educació, salut, benestar) ja
que creiem que la salut depèn del marc d’una política més transversal que prengui
aquest eix com a prioritari, per tal de:
- Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la
promoció de la salut de les persones joves, per tal de sensibilitzar i impulsar accions
de prevenció entre els joves sobre els hàbits i les conductes saludables , promoure
espais de diàleg entre els diferents agents implicats en la salut juvenil, i intentar
Coresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació d’estils de vida i
hàbits saludables en la promoció de conductes saludables entre les persones joves.
Tot i que d’alguna manera escapa una mica a la nostra àrea d’influència, per manca
de recursos, creiem que seria molt interessant treballar en la línia de potenciar les
fortaleses i l’autoestima dels joves, ja que per aquests és de vital importància adquirir
competències i habilitats per fomentar en ells una bona autoestima i habilitats socials
perquè els i les joves puguin fer front a la seva trajectòria personal i fomentar un
esperit crític davant les decisions relacionades amb la seva salut. Es podria treballar a
partir de dues línies:
Activitats d’educació emocional per a joves: l’educació emocional és l’eix tranversal
que cal introduir i fomentar en els projectes per a joves a l’escola, en el lleure i en la
família. Es poden fer activitats en tots aquest àmbits que reforcin l’autoestima, la
seguretat, l’empatia, etc.
Activitats de dinamització i sensibilització en salut jove: les activitats de sensibilització i
dinamització en temes de salut jove esdevenen un punt clau en el traspàs d’informació
i formació sobre aspectes com la sexualitat-afectivitat, els TCA, les drogodependències, l’ús de les TIC, etc. Es tracta de campanyes informatives,
exposicions, tallers, etc.
I en relació a la salut també és important treballar per Prevenir i eradicar les
violències que afecten les persones joves: violència masclista, assetjament escolar,
laboral, sexual o per raó de sexe.... En aquests sentit, aquest any, com a professional
he rebut una formació de diputació, en la sensibilització i la prevenció de la violència
masclista entre els joves. És un primer tastet, el qual ens permet detectar casos de
violència i ens dona alguna eina, per saber com actuar i en tot cas a qui derivar el cas.
 Participació democràtica
Els joves de Gurb, estan dispersos i poc organitzats, per aquest motiu, creiem
important, organitzar i acompanyar els joves que ja tenen una participació al municipi i
tot seguit obrir-la a tots els joves que hi vulguin participar.
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Per tant, des de la regidoria de joventut, s'ha de potenciar als joves i la participació tant
individual com organitzada.
S’ha de donar a conèixer i promocionar el Punt jove de Gurb i les activitats que s’hi
fan.
Però la realitat que ens trobem és que es fa difícil implicar la gent jove, i es troben
moltes traves, ja que no hi ha un llegat participatiu, i incloure els joves vol dir fer canvis
en la política, els quals demanen temps i paciència.
Per aquet motiu, preocupa la necessitat de coresponsabilitzar més la gent jove i les
dificultats amb les que ens trobem des de l’administració del nostre petit ajuntament ,
per tal de trobar els mecanismes necessaris per vehicular la participació de les
persones joves en els afers públics que els afecten. Concretament, les dificultats per
incorporar la gent jove en l’elaboració de les polítiques de joventut són en el nostre cas
:
— Dificultats per incorporar la participació de col·lectius diferents. Problemàtica que
s’expressa amb la frase “Sempre hi participen els mateixos”.
— Dificultats per reconèixer les noves formes de participació i d’incorporar-les a l’acció
institucional.
— Constatació que el nivell de participació més àmpliament implementat es limita a la
consulta a les persones joves.
Les propostes de treball del món local per millorar la incorporació de la participació de
la gent jove es poden emmarcar en tres grans blocs:
— Adaptabilitat dels models de participació a les característiques de la joventut i del
territori.
— Reforç de la funció de proximitat de les persones referents de les polítiques de
joventut vers la població jove.
— Incorporació de la perspectiva comunitària a les actuacions en joventut i
aproximació al model relacional en la gestió de les polítiques de joventut.

Des de joventut es vol incidir en la millora de la implicació activa i crítica dels joves de
Gurb i augmentar la seva participació en les activitats i els programes que es duen a
terme des de les regidories de joventut.
Aquesta voluntat passa per una orientació de les polítiques de joventut basades en la
proximitat i en el treball col·laboratiu entre els joves i l’Administració local, apoderant
els joves en l’organització d’activitats i aportant-los recursos per a la participació.
Trobar l’equilibri entre el paternalisme versus la responsabilitat: la nostra tasca és fer
un acompanyament: donar eines perquè surtin les seves inquietuds, prèviament s’han
d’haver detectat les necessitats. Entenem l’acompanyament com: un seguiment
individualitzat de la persona jove usuària a partir dels recursos informatius que ha
rebut, produint-se un feedback continu que s’ha de garantir, amb un contacte força
continu amb el jove.
Ens agradaria treballar i incidir en el marc d’aquestes línies:
Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels joves a adoptar posicions més
actives, compromeses i crítiques amb el seu entorn.
Donar suport (logístic, econòmic o formatiu.)
formalitzats:

a grups de joves i col·lectius no
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Promoure l’associacionisme i les diverses formes de participació i organització
col·lectiva dels joves.
Gestionar els espais públics per entitats i grups de joves: es tracta d’obrir espais reals
de participació en equipaments i altres espais, on la gent jove sigui corresponsable en
la presa de decisions i pugui formar part de tot el procés ( l’espai del femer, té aquesta
funcionalitat).
Donar suport a l’associacionisme
Per ampliar i millorar la participació juvenil s’aposta per disposar tant de canals
flexibles i informals com de mecanismes estables de relació i treball compartit entre
l’Administració i els joves.
I la finalitat última seria empoderar, donar suport, acompanyar i capacitar les persones
joves per a la seva implicació crítica, activista voluntària i responsable en un context
local i global.
 Mobilitat
Els joves de Gurb, utilitzen o volen utilitzar el transport públic, per moure’s per temes
educatius o bé l’oci que no troben dins el municipi. L’únic mitjà, com hem vist
anteriorment, no és suficient, per tant, s’ha d’impulsar el transport públic per millorar la
mobilitat dels joves.
Un dels altre handicaps ha estat promoure una mobilitat accessible i sostenible arreu
del territori amb perspectiva inclusiva i que tingui en compte les necessitats de
desplaçament juvenil.
Problemes de mobilitat, a nivell d’infraestructures i transport públic, tot i que en certa
mesura s’ha pal·liat amb la urbanització de la carretera de Sant Bartomeu i la millora
de les comunicacions ( amb el carril bici en el centre urbà). Bones comunicacions en
bici, gràcies a la construcció del carril bici, que facilita la comunicació i la cohesió del
poble.
Fora d’horari escolar no és prou fàcil arribar als punts de trobada.

 Oci i lleure
Els joves de Gurb, tenen un oci comercial a partir de 18 anys molt important, però
respecte l’oci alternatiu o abans del 18, hi ha una gran mancança. Per tant és
important treballar amb aquest oci.
A més a més, l’oci comercial no treballa la prevenció, i l’oci alternatiu no està guiat per
cap element educatiu, per tant és molt important treballar la prevenció a partir de l’oci, i
per això creiem molt important que quan potenciem l’oci ho fem d’una manera
educativa.
Per tant, entre tots els elements que hem utilitzat per arribar el diagnòstic (grups de
discussió amb professionals, joves, polítics, DAFO,...) creiem important vincular l’oci
amb l’educació i això es pot teixir a partir de relacionar l’eix de salut, amb l’eix
educatiu, tant a dins com a fora del centre.
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 Cohesió social – Població
El territori de Gurb esdevé un dels eixos principals de desigualtat per a les persones
joves. Condiciona en gran mesura les seves oportunitats per desenvolupar les
trajectòries juvenils en funció dels tres nivells següents:
— L’àmbit territorial: recordem que Gurb és un dels municipis amb més extensió
territorial de la comarca d’Osona: Gurb ocupa una superfície de 51,56 Km²,
— El grau de ruralitat i la dispersió del municipi: El terme de Gurb ha tingut sempre la
població dispersa pels masos escampats arreu del terme, actualment, més de la meitat
de la població viu en la zona rural, i bona part d’aquesta es dedica a la pagesia. Però
en els últims anys, també ha crescut un Gurb més urbà i industrial: i el caràcter
eminentment rural de Gurb s’ha transformat per la construcció de polígons industrials i
zones residencials en els sectors propers i ben comunicats amb Vic, que constitueixen
el nucli urbà de Gurb.
— La topografia dels territori: Per tant, amb tot el que hem dit tenim una topografia
diversa.
Els joves de Gurb pateixen un canvi de perfil a partir de les migracions, cosa que
provoca que molts joves nascuts al municipi, quan arriba l’edat d’emancipar-se han de
marxar del municipi a causa dels alts preus dels habitatges, a l’espera de la creació de
l’habitatge social. Per tant, podem dir que s’ha de treballar perquè els joves del
municipi no emigrin ( i això passa per abordar el tema de l’habitatge i el lloguer social
per a joves) i alhora treballar per la cohesió del municipi.
I aquest serà un dels eixos, que s’abordaran des de l’habitatge, establint com a
prioritat la construcció de pisos de lloguer social per a joves.
Paral·lelament, persones amb un poder adquisitiu alt, que buscaven un habitatge d’alta
qualitat i per tant, emigren el municipi, a les zona residencial del soler.
A més a més els joves de Gurb, es segueixen trobant que no tenen un lloc de trobada,
a part del Femer, que el municipi encara no té un nucli urbà marcat, a pesar dels
canvis que s’estan produint en l’actualitat, cosa que dificulta la cohesió de poble.
Dificultat de cohesió degut a la dispersió territorial i a la disseminació, fet que s’ha
intentat abordar ampliant l’oferta cultural.
Des de les entitats culturals i esportives, es valora que es pugui potenciar la cohesió
entre els joves del municipi.
La idea de transformar les Escoles velles en un centre cultural, per ajudar a fer cohesió
en joventut o d’una trobada d’entitats promoguda per els mateixos joves.
Segueix pendent crear xarxes de teixit social per tal de crear signes d’identitat i vincle.
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Ara estem en un moment de canvi i de palanca, i hem de saber aprofitar per
acompanyar en el procés.
Les bases sobre el pla d’avaluació de la nostra política de joventut és la següent:

Què avaluem?
Avaluació del diagnòstic
Anàlisi de la realitat
Anàlisi de les causes
Anàlisi de com es dona resposta a les necessitats i problemàtiques
Priorització
Avaluació del disseny
Objectius del Pla
Coherència
Integralitat
Avaluació de la implementació
Criteris d’avaluació
Criteri eficiència del pla
Criteri d’impacte del pla
Criteri de cobertura i accessibilitat del Pla
Criteri de Visibilitat del Pla
Qui avalua?
Com recollim la informació?
Quan avaluem?
Informe d’avaluació
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Respecte el principi de participació, assenyalar que el procés participatiu iniciat a la
diagnosi continua durant aquesta fase.
Redefinició del grup motor: després de la bustiada es van organitzar uns grups de
discussió per tal que els joves participessin activament en el disseny de les polítiques
de joventut, acompanyats per el personal tècnic, la tècnica de joventut i la
dinamitzadora juvenil. També hem de ser conscients de les limitacions que tenim com
a petit municipi en relació a la participació, ja que la majoria de joves dels 17 als 22
anys marxen a estudiar a fora, generalment a Barcelona i és molt difícil donar una
continuïtat de trobades d’aquests agents. Tot i així es va intentar obrir un espai de
diàleg entre els joves i l’administració per tal de dissenyar conjuntament la política de
joventut. Es va constituir un grup de treball amb persones representants, que es
trobaven mensualment, els divendres al vespre de 20h a 22h al Punt Jove de Gurb.
Aquest és el seu funcionament:
-

El grup és força representatiu i mixt, hi ha joves d’edats compreses entre 19 i
32 anys, d’ambdós sexes (9 nois i 9 noies), i de les 4 parròquies del poble, és a
dir que hem intentat que hi hagin joves que representin els diferents barris. I
per part de l’administració hi ha la tècnica de joventut, la dinamitzadora juvenil i
el regidor de joventut.

-

Tot i que ara ens estem plantejant que el grup treball i de forma autònoma i
amb independència i que només ens reunim amb el grup motor per valorar
propostes i fer-ho arribar a l’alcaldia.

-

El grup motor es troba l’últim divendres de cada mes al Punt Jove de Gurb, de
20 a 22h. Com que en aquesta franja horària el Punt està tancat al públic, se’ls
ha facilitat unes claus per tal que pugui operar de forma autònoma.

El contingut és nodreix de les propostes que van sortint de les trobades del grup
motor, que son traspassades a la tècnica i al regidor, per tal que aquets pugui valorar
si son factibles i viables es poden portar a terme. Per exemple, en aquets procés
s’està negociant que aquest grup de joves pugui utilitzar el Punt Jove de Gurb per
puntualment organitzar activitats, obert per a la gent de Gurb. Hem de valorar el seu
grau de responsabilitat, per tal de veure si és una opció constructiva per el jovent del
poble.
O també la creació conjunta de l’agenda jove trimestral amb totes les activitats per a
joves.
També s’ha deixat una porta oberta a que entrin nous membres, de fet als últims 3
mesos s’han incorporat 2 persones noves, la qual cosa ha suposat una nova empenta
a aquest grup motor. També s’han passat unes enquestes a la SI Gurb per tal que els
joves d’entre 12 i 14 anys ens donessin la seva opinió.
Respecte el principi de transformació assenyalar, que amb aquest pla local intentem
donar resposta a les necessitats dels joves i alhora reduir les situacions de desigualtat
identificades amb la diagnosi, tenint en compte la diversitat de la població juvenil, els
diferents col·lectius i les diferents actuacions, programes o projectes:
Coneixement insuficient de les necessitats i inquietuds dels joves.
Tant el grup motor de joves, com la taula d’experiències dels agents del municipi ha
servit per detectar les necessitats reals dels joves i visibilitzar les seves inquietuds. El
programa Pensa Jove també contribueix a identificar necessitats dels joves i aproparnos a aquests.
No hi ha oferta d’habitatges de lloguer
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S’ha fet arribar aquesta proposta a l’alcaldia, i de cara el 2017 s’està plantejant
edificar en un terreny municipal habitatges de lloguer social ( Ca l’Arqués).
Poques alternatives d’oci nocturn alternatiu.
S’ha creat una agenda jove trimestral amb totes les activitats que s’organitzen des de
joventut ( més tallers: expressió corporal, tast de vins, escalada, thermomix, etc) el
cinefòrum, en funció de les necessitats detectades al grup motor dels joves.
 Actualment, un cop finalitzat el pla d’ocupació de dinamització (aquest 30 de
desembre) s’està valorant políticament crear una plaça laboral fixe de dinamitzadora,
per tal de continuar amb tot el treball fet fins al moment, i apostant per el treball que
s’està fent amb joventut ja que fins al moment només hi ha una plaça de tècnica de
29h setmanals, i la dinamització depèn dels plans d’ocupació.
Falta d’un nucli urbà al municipi.
S’ha urbanitzat la carretera principal de Sant Bartomeu, per tal de facilitar la cohesió
social i pal·liar la forta disseminació territorial del municipi, donant més consistència al
nucli urbà.
No es disposa d’un servei d’informació i assessorament laboral professional exclusiu
per joves a nivell municipal.
A través del projecte de joves i treball, “Fes un reset” es vol intentar fomentar
l’ocupació dels joves amb baix nivell d’estudis. Tot i així, com que la única font de
finançament és nomes de l’ajuntament, actualment estem parlant de la viabilitat del
projecte i de com poder portar-lo a terme, essent conscients dels límits de
l’administració.
Aquest últim projecte pilot que es vol portar a terme a Gurb el 2015, incidiria
directament sobre els factors estructurals que generen desigualtats socials entre la
població juvenil, concretament s’incidiria en el factor estructural d’edat (joves de 18 a
25 anys), i classe (joves amb més dificultats amb l’ inserció laboral) i amb aquells
elements que fan augmentar les situacions de vulnerabilitat (baix nivell d’estudis).
Els joves no es saben gestionar els seus recursos.
Per això se’ls dona l’oportunitat que gestionin el Punt Jove de Gurb, en activitats
puntuals i prèviament ben planificades.
Poca coordinació de les diverses entitats del poble.
 Manca de nucli urbà
La taula d’experiències amb agents del poble va constituir un punt d’inflexió de
reconeixement de tots els professionals. Va quedar clar que aquest era un primer pas,
però que caldria continuar treballant a nivell d’entitats per fer un treball paral·lel. A
partir de la taula d’experiències d’experts s’ha fet un pas per solucionar aquest fet i ha
obert nous camins. Tot i que a partir d’ara aquest és un camí que han de fer les
entitats. Des de joventut , el que oferim és un treball de coordinació i de contacte, a
més a més d’oferir els equipaments municipals per tal que es pugessin reunir.
Respecte el principi d’integralitat enumerar que hem intentat considerar la
multiplicitat de factors que incideixen en les problemàtiques juvenils, condicionat les
seves oportunitats d’emancipació i participació, per tant en les actuacions de la fase
d’implementació tenim en compte aquelles accions que condicionen els àmbits vitals
de l’etapa juvenil, essent conscients del límits de la nostra àrea, i que no podem arribar
a tot arreu.
També s’ha intentat treballar de forma paral·lela i transversal amb altres àrees,
sobretot l’àrea de benestar social i serveis socials ( projecte de joves i treball “Fes un
reset”, o el projecte “Motiva’t” de reforç escolar i l’àrea d’educació (“Pensa Jove a la SI
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Gurb”). Sobretot amb els dos programes: “Fes un reset”, o el projecte “Motiva’t”, ens
hem reunit amb els tècnics de serveis socials ( treballadora i educador social) per tal
de consensuar els objectius i la metodologia dels diferents programes i establir
protocols de treball compartit per tal d’optimitzar temps. A través del treball transversal:
veure quins son els recursos que podem aportar, les responsabilitats i funcions que
podem assumir des de cada àrea. I aquest treball no és només a nivell tècnic sinó
també polític (amb els regidors de les seves àrees corresponents). El fet que ambdós
serveis ( joventut i serveis socials) estem ubicats al mateix emplaçament (espais
pròxims), facilita les trobades entre els diferents agents tècnics per tal de debatre
sobre els projectes i treballar transversalment i de forma interdepertamental. Els
tècnics de serveis socials van participar activament en la taula d’experiències dels
agents socials.
També s’ha intentat que altres institucions de l’administració pública col·laborin (SGJ,
Diputació, Consell Comarcal Local etc.).
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4.1 Descripció dels principis metodològics i dels espais de treball previstos per
articular el pla.
El desembre del 2007 es contractà una tècnica de Joventut, per potenciar la regidoria
de Joventut i es va fer la redacció del Pla Local de Joventut, 2008-2011 a partir del
qual es va treballar durant el període corresponent. Des de principis del 2011 es va
començar a pensar amb el nou pla local 2012-2015, i la tècnica de Joventut elaborà
els nous projectes de Joventut i el Pla Local emmarcat amb les bases establertes en
el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020, amb l’assessorament de la SJ.
Amb el consentiment i l’aprovació del regidor de joventut Biel Brugués Daví, i fent el
traspàs de l’antic regidor Josep Maria Falgueras Verdaguer, reformulo el pla local
posant èmfasi a les noves modificacions i als nous principis rectors del PNJCat, tot
fent-ne partícips a tots els membres polítics de l’Ajuntament, a través del ple del
desembre del 2015.
Per tal d’elaborar el pla es va fer un procés participatiu amb dos moments molt
importants: el grup de discussió amb joves de 15 a 28 anys i un taller de
participació amb experts i agents socials del municipi de Gurb ( en un moment
puntual). Es va constituir un grup de treball d’unes 15 persones representants, que es
troben mensualment, els dijous o divendres al vespre de 20h a 22h al Punt Jove de
Gurb, des del juny del 2011 fins a l’actualitat.
Per tal de veure l’evolució en el pla
2016-2019 mantenim punts del procés participatiu del 2008 i del 2011, ja que en són
l’origen, tot i que emfatitzem sobretot el nou procés participatiu pel nou pla ( tant amb
joves com experts).
També hem de fer esment al treball molt acurat de tots els agents implicats en
joventut, ja que s’estan treballant les polítiques de joventut amb els mateixos joves, hi
hem més coordinació amb la resta d’àrees, altres administracions, amb l’escola, amb
l’institut, etc.
Per tal de desenvolupar les polítiques de joventut hem tingut en compte els principis
rectors de participació, integralitat, transformació i qualitat. Perquè el nou pla
transcendeix els principis de l’anterior de integralitat, interdepertementalitat i

74

participació. No són diferents sinó que s’han complementat i incorporat amb
transformació i qualitat.
Respecte els principis apuntar:
Participació i Integralitat: Hem intentat elaborar una política de proximitat, de base
juvenil per tal que aquests puguin intervenir directament i incidir en el seu
desenvolupament fent-los partícips i agents implicats en tot el procés; així com
potenciar un treball transversal entre els diferents àrees per aconseguir la finalitat.
La finalitat del pla és enfortir la participació de les persones joves i per tal que
aquests siguin els protagonistes i els principals agents tant en el disseny, com en la
implementació i l’avaluació de la política de joventut del municipi de Gurb. Per aquesta
raó s’ha obert un procés participatiu i s’han format dos grups de discussió, un amb
joves i un altre amb els experts i els principals agents socials del municipi, per tal de
potenciar el principi de Governança democràtica i facilitar així l’acció dels diferents
agents implicats en les
polítiques de joventut. Ja que creiem amb la
corresponsabilitat i el treball en xarxa en el desenvolupament de les polítiques
públiques.
També s’ha mostrat una clara voluntat política per tal de treballar en forma
participativa, potenciant formes de democràcia directa i semi directa, confiant amb
els joves i amb el seu criteri per tal de construir unes polítiques realistes i a la seva
“mida”, articulant la seva veu i l’acció dels agents en les diferents fases.
Per aquesta raó treballem des de la integralitat:
Transversalitat: Interdepartamentalitat. Des de les diverses regidories i serveis es
treballa coordinadament per tal d’incorporar la perspectiva juvenil en les diferents
accions per integrar necessitats i problemàtiques en la política pública.
Govern Multinivell: Interinstitucionalitat. Es treballa conjuntament per tal de definir
uns objectius i unes formes de treball compartides a través de les diverses
administracions per tal d’optimitzar al màxim els recursos dels quals disposem.
Treball en xarxa: S’estableixen uns Mecanismes estables de coordinació i treball
conjunt, entre els diferents agents i institucions, repetint el que ja hem dit: “Ja que
creiem amb la corresponsabilitat i el treball en xarxa en el desenvolupament de les
polítiques públiques”.
S’ha intentat adaptar la política local a la realitat social de Gurb per tal de respondre a
les necessitats i projectes de la seva gent jove. Per això s’ha treballat amb
coneixement de causa a través del diagnòstic que ens han de servir per orientar la
planificació de les polítiques de joventut del municipi de Gurb.
Hem intentat ajustar-nos a les necessitats específiques del territori (dispersió i
disseminació territorial) i de cada col·lectiu ( en funció de franges d’edat) ( principi de
proximitat i principi de subsidiarietat) desenvolupant les polítiques a través del teixit
local del municipi de Gurb.
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Transformació: la funció última d’aquest pla és un impacte positiu en la realitat juvenil
i l’entorn:
- Per millorar les condicions de vida i facilitar el desenvolupament del seu
projecte vita, així com
- Possibilitant un entorn-societat que ho permeti.
Per això ens hem centrat en:
Perspectiva inclusiva: per generar noves dinàmiques d’oportunitats socials pels
joves.
Universalisme: arribar a la diversitat dels joves atenent a la idiosincràsia de cada
subgrup.
Lluita contra les desigualtats socials: desenvolupar accions per tal de neutralitzar
els factors de desigualtat estructural.
Qualitat: la voluntat última és de “fer-ho bé” a través dels criteris d’eficiència i eficàcia
per respondre a les necessitats i projectes de la gent jove (adequant-se a la seva
realitat), en funció de la seva realitat, tenint sobretot present les necessitats d’aquest
col·lectiu i del territori disseminat del municipi de Gurb (subsidiarietat i proximitat).
Intentem donar una resposta innovadora i creativa a la problemàtica juvenil, i també
apostem per una avaluació que ens ha de permetre modificar o consolidar segons
pertoqui les diferents actuacions implementades siguin concretes o bé d'àmbit més
general.
A continuació farem una relació de les tasques que s’han portat a terme en cada fase
de l’elaboració del Pla:
Gurb, elements contextuals:
Per parlar de la situació i la història s’ha cercat la informació a través de la pagina web
de l’ajuntament de Gurb i del llibre de Gurb.
Pel què fa a la població s’ha extret la informació de diferents fonts; directament de
l’ajuntament, com per exemple el nombre d’habitants..., les aportacions de la tècnica
de joventut.
Dels equipaments municipals de Gurb la informació s’ha tret de les aportacions de la
tècnica de joventut i dels responsables de cada equipament.
La realitat juvenil:
Per parlar de la realitat juvenil de Catalunya s’han extret les dades de l’Observatori
Català de la Joventut: “La Joventut de Catalunya en xifres, dades bàsiques de la
joventut catalana”.
Per fer l’anàlisi de la realitat juvenil d’Osona s’han extret les dades de l’Idescat
http://www.idescat.cat/emex/?id=081000#hf812d1e0007 , del Pla Comarcal d’Osona
de Joventut, de l’Observatori d’Osona del Mercat de Treball i d’un antic estudi sobre el
consum de drogues realitzat pel del DRAC.
L’anàlisi de la realitat juvenil de Gurb es va realitzar més acuradament i cercant
informació del màxim de fonts possibles tant a nivell qualitatiu com quantitatiu:
Per realitzar aquest apartat, la tècnica de joventut va extreure les dades de
l’ajuntament per conèixer el nombre d’habitants, quins d’ells són immigrants, les edats,
els sexes, etc, dels regidors de l’ajuntament, de les escoles, etc.,
Tanmateix, per copsar la realitat juvenil en profunditat s’ha fet un doble abordatge
metodològic: realitzant un treball quantitatiu ( dades de l’ajuntament, de l’observatori
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català de la Joventut, de l’Idescat, del pla comarcal d’Osona de Joventut, de
l’Observatori d’Osona del Mercat de Treball) i en paral·lel, un treball qualitatiu.
Un paper molt important d’aquest abordatge qualitatiu segueix sent el grup de
discussió, ja que ha participat activament en l’elaboració d’aquest pla, ja que un dels
Objectius d’aquest Consell i del mateix ajuntament és que aquest intervingui en tots
aquells aspectes que afecten als joves (habitatge, salut...), és a dir, dissenyar les
polítiques locals de joventut.
Visualització de l’oferta actual:
Per fer la visualització de les activitats que s’han dut a terme, la tècnica s’ha posat en
contacte amb totes les regidories de l’ajuntament, amb altres administracions (Consell
Comarcal i Consorci de Serveis Socials d’Osona) que han portat a terme accions per
joves a Gurb i amb entitats juvenils, culturals, grups de joves que també han realitzat
alguna activitat per a joves etc.( veure-les a l’annex)
Diagnòstic:
Per tal d’elaborar el diagnòstic hem partit de la tècnica DAFO, on podem visualitzar els
punts dèbils i punts febles detectant les fortaleses, les debilitats, les oportunitats i les
amenaces, perquè posteriorment, poguéssim
establir uns Objectius.
Aquest
diagnòstic s’ha fet a través de la informació obtinguda a través de l’anàlisi de la realitat
(entrevistes, reunions, buidatge de la taula d’agents socials experts i de la visió dels
joves etc.) i la comparació de la visualització, és a dir amb el què s’està fent.
La finalitat d’ambdues taules de participació (experts i joves) és l’anàlisi sobre la
joventut del municipi per descobrir com viuen els joves i quina és la seva realitat amb
l’objectiu de dissenyar unes polítiques de joventut més realistes per el poble de Gurb.

OBJECTIUS i programa d’actuacions:
Gràcies al diagnòstic hem pogut establir dos grans Objectius generals i d’aquest n’han
sorgit d’específics classificats en els diferents eixos a fi de poder satisfer les
necessitats i inquietuds dels joves. A partir d’aquests Objectius s’han creat uns
programes d’actuació per tal d’aconseguir-los.
Cal dir que per realitzar el Pla la tècnica de joventut ha rebut assessorament per part
dels tècnics del Consell Comarcal i de la Secretaria de Joventut.
Un cop finalitzat el Pla, el regidor i la tècnica de Joventut li donen el vist i plau i
s’aprova al Ple del dia 20 de desembre de 2016, per unanimitat.
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És el moment de passar a l’acció i assegurar que la intervenció s’executa adequadament. Anem a detallar la gestió d’aquelles accions i intervencions
que desenvoluparem en aquesta legislatura. Anunciarem les activitats i processos de treball. La crisi econòmica actual i les conseqüències a nivell
laboral ens han fet plantejar nous reptes i ens han fet seguir valorant la implementació del projecte sobre joves i treball coordinat amb xarxa amb
serveis socials “Fes un rese’t” per intentar afavorir la inserció dels joves amb baix nivell d’estudis. Un projecte que combina alhora formació
professionalitzadora i relació amb el món empresarial de la comarca, permetent apoderar els i les joves participants per tal que augmentin la seva
qualificació professional i les possibilitats d’inserció laboral. Amb la intenció també que afavoreixin així, el seu nivell d'autoestima i la seva autonomia
personal.
Hem intentat donar coherència amb el disseny de la política de joventut a partir del següent full de ruta. Hem intentat dissenyar les línies d’actuació per
tal d’adequar-les a la realitat del municipi de Gurb, tenint en compte l’entorn i les característiques del municipi, tot mobilitzant els recursos que tenim
disponibles, intentant donar resposta a les necessitats dels joves, escoltant-los i fent-los partíceps del procés, d’una manera propera. I precisament la
participació en aquest moment del procés no és gens fàcil, però intentem que aquests segueixin al procés en la mesura que els sigui possible,
aprofitant que el grup motor de joves es reuneixen mensualment, per tal que puguin participar en el procés d’implementació a través del full de ruta
que hem establert i amb el suport que es dona des de l’Administració.
Per tal que es mantinguin actius se’ls ha fet un retorn de la seva participació a la fase de disseny. La tècnica de joventut manté una comunicació amb
el grup, ja que ella fa de pont de contacte entre el grup i l’administració, fent un traspàs de les idees que es van recollint al grup . A aquest grup se’ls
ha facilitat l’espai del Punt i els divendres poden aprofitar-lo per reunir-se i debatre. Tot i així, alguns dels joves del grup han transmès a la tècnica que
també els costa seguir amb el grup, ja que sempre hi son els mateixos i suposa temps i esforç, reunir-se per treballar per el poble. Bàsicament la
tècnica els dona el seu suport, els assessora amb els temes burocràtics que ells desconeixen (temes de gestió, etc..) i el que fa principalment és
l’acompanyament.
Hem intentat tenir en compte els tres criteris següents:
- La diversitat de la població ( hem intentat adaptar les accions i actuacions juvenils a les necessitats del col·lectiu jove)
- La incidència dels factors estructurals ( en certa manera redefinim el model d’equipament juvenil, ja que apoderem als joves (grup motor obert a tot
al poble) per tal que en facin ús i perquè a partir de les trobades i reflexions construeixin les polítiques de joventut (potenciant la seva autonomia i les
seves capacitats per tal que esdevinguin els protagonistes de la política municipal, replantejant així el punt com un espai de trobada per els joves i així
hem construït conjuntament amb els joves tant del Consell de Joventut com del grup motor i algun dels joves que diàriament venen, i així hem
organitzat l’agenda jove anual i l’agenda jove trimestral amb totes les activitats .
- La igualtat d’oportunitats (potenciant la inserció laboral dels joves amb baix nivell d’estudis, a través del programa “fes un rese’t” coordinat
paral·lelament des de joventut i serveis socials).
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Respecte el principi d’integralitat hem intentat donar resposta a les problemàtiques juvenils, detectant i donant resposta a les necessitats i a les
demandes dels joves. Per aconseguir-ho hem intentat coordinar les accions des de les diferents àrees implicades de manera directa (joventut) o no
tant directa (festes, cultura, esports i educació) en la nostra política municipal de joventut. Degut a que el municipi de Gurb és un municipi petit, des de
joventut (al ser l’àrea que compta amb una tècnica) és la que coordina i fa una mica de aixopluc de la resta d’àrees. De fet al meu dia a dia, no només
treballo amb el regidor de joventut sinó també amb el de cultura (per coordinar i preparar les accions culturals per la gent del poble, i també per els
joves), festes (ja que tant les festes majors de primavera i d’hivern treballem conjuntament ja que bona part dels protagonistes d’aquestes festes son
els joves) i al mateix amb esports (preparant les activitats extraescolars que es coordinen des del punt jove, les festes de cloenda etc) i des de
educació ( amb el casal d’estiu), amb la regidoria de salut, i amb serveis socials ( tant per el programa d’inserció laboral (“Fes un rese’t”) com per el
projecte de l’aula d’estudi (Motiva’t), i coordinat la bustiada municipal amb totes les activitats que es fan amb els joves. Per tant, mantenim un diàleg
actiu amb aquestes àrees, participant activament i sumant esforços i optimitzant recursos.
En la mesura en que ha set possible, hem elaborat un treball interinstitucional a nivell multinivell, per intentar potenciar la transversalitat entre els
diferents agents socials que treballem directa o indirectament per els joves del municipi i també amb els professionals de joventut d’altre municipis a
través de les reunions de coordinació del consell comarcal (bus nit, estades d’idiomes etc.).
També hem cercat suport interinstitucional ( a nivell financer, tècnic i material) de SGJ, Diputació i el Consell Comarcal practicant el principi de
subsidiarietat.
Els Objectius generals establerts corresponen a les dues línies d’actuació que estableix el PNJCAT.
Per cada línia/OBJECTIUS general li corresponen uns Objectius específics distribuïts amb eixos, i per assolir aquest Objectius, hem establert diferents
programes d’actuació.

Línia d’actuació 1. OBJECTIUS GENERALS : EMANCIPACIÓ. Afavorir els processos d’emancipació de les persones joves, reduint els
condicionats que la dificulten i ajudant als joves a construir els seu propi projecte de vida, sobretot incidint en els eixos que la poden promoure
(treball, habitatge, educació, salut i participació):
-

Oferir als joves una oferta educativa, cultural i d’oci. (Educació)
Facilitar als joves l’accés al món del treball.(Treball)
Facilitar als joves l’accés a l’habitatge.(Habitatge)
Promoure conductes de vida saludables entre els joves.(Salut)
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Línia d’actuació 2. OBJECTIUS GENERALS: PARTICIPACIÓ. Fomentar la participació de les persones joves perquè puguin decidir sobre
allò que els afecta: les seves relacions, el que condiciona els seu entorn i les possibilitats de poder desenvolupar projectes personals i
col·lectius:
-

Promoure la creació i el desenvolupament de sistemes estables i dinàmics de participació dels joves entorn allò que els afecte i
interessa.
Afavorir l’arrelament de la població jove al municipi.(Participació)
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LÍNIA
D’ACTUACIÓ

Eixos

Cultura i
educació

EMANCIPACIÓ

OBJECTIUS

Programes

Actuacions

- Oferir i difondre de manera eficaç
les activitats i informacions d’interès
pels joves i els serveis de joventut.

 INFORMACIÓ

- Pla de comunicació
- Xerrades al centres d’ensenyament sobre els serveis de joventut
- Plafons d’informació
- Espai del Punt al butlletí
- Embustiada porta a porta
- Agenda trimestral Jove
- Agenda Anual Jove

- Promoure l’ús actiu del lleure entre  DINAMITZACIÓ,
els joves per la socialització,
PARTICIPACIÓ I OCI
experimentació, formes d’expressió ALTERNATIU JUVENIL
juvenil i creixement personal fora de
l’oci comercial.

- Nit Jove a Gurb
- Creació d’una pàgina web de joventut
- Punt Jove ( Punt d’informació juvenil i Espai Jove)
- Sortides juvenils
- Activitats joves
- Punt Jove d’Estiu
- Joves i el carrer
- Programació de tallers i xerrades
- Casal/activitats d’estiu
- Contractació de personal pels serveis de joventut
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- Promoure la cultura del lleure
educatiu

 LLEURE EDUCATIU

- Curs de monitors i/o directors en activitats de lleure infantil i
juvenil
- Curs de pre-monitors en activitats de lleure infantil i juvenil

- Oferir una programació ludicofestiva pels joves al municipi.

FESTES JOVES

- Concerts per la festa major
- Festa Jove d’Aventura
- Fresques Nits d’Estiu

Sensibilitzar i educar als joves
respecte al medi ambient

 CAMPANYA
PREVENCIÓ DE RESIDUS - Gots i rentagots

- Facilitar als joves espais d’estudi
fora de l’horari escolar.

 “APRÈN”

- Zones d’estudi al Punt Jove

- Oferir infraestructures esportives de
qualitat.

INFRAESTRUCTURES
ESPORTIVES

- Actuacions de millora del camp de futbol

- Oferir un espai fora de l’horari
escolar per aprofundir en els
aprenentatges però també en
l’educació emocional.

PROJECTE MOTIVA’T

PENSA JOVE A LA SI
- Promocionar la participació dels GURB
joves en les activitats organitzades

- Reforç escolar i promoció de les habilitats socials i l’autestima,
tot potenciant la integració

- Oferir al centre un recurs d’informació i assessorament , així
com, una oferta ed tallers d’emprenedoria.
- Fer arribar informació als joves sobre diferents àmbits de la seva
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vida amb l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats a
través de la informació i la dinamització.

pel centre, pel municipi o pel mateix
punt jove.

- Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius .

Treball

- Informar i assessorar sobre temes
laboral als joves.

SUPORT A LA
RECERCA DE FEINA

- Oferir ofertes laborals.

- Inserir els joves al món laboral.

NOUS JACIMENTS
D’OCUPACIÓ

- Prevenir i informar, assessorar en el  OFICINA JOVE- ÀREA
consum de drogues.
DE SALUT

- Coordinació amb diferents agents
per fomentar les conductes
saludables dels joves.

- Xerrades als centres d’ensenyament
- Borsa de treball, cangurs i reforç escolar

CURSOS DE
FORMACIÓ

Salut

- Serveis d’”EIXAM “

 COMISIÓ DE TREBALL

- Sol·licitud de plans d’ocupació
- Curs de socorrisme aquàtic

- Punt d’informació sobre drogues virtual
- Prevenció en àmbit familiar
- Assessorament a l’elaboració i aplicació d’un programa
preventiu a Gurb
- Prevenció en medi educatiu
- Formació agents socials locals
- Crear un programa d’activitats per fomentar els hàbits
saludables dels joves
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Habitatge

- Oferir un servei públic de gestió de
demandes i ofertes d’habitatge jove

BORSA D’HABITATGE
JOVE

- Ajudar a tramitar les ajudes (quan tornin a estar operatives)

- Donar suport a la demanda d’ajudes

Cohesió
social i
equilibri
territorial

- Garantir un nivell suficient de
transport públic per connectar amb els
municipis i principals nusos de
comunicació de l’entorn proper

MOBILITAT

- Facilitar l’accés a determinats punts
POTENCIEM EL
del municipi i fora d’aquest i al mateix TRANSPORT DELS
temps promoure l’ús de la bicicleta per JOVES
fer petits desplaçaments.
- Oferir recursos i infraestructures pels
joves i les entitats del municipi.

LÍNIA
D’ACTUACIÓ

mes

Eixos

- Creació d’una borsa jove d’habitatge de lloguer

 EL FEMER

- Buscar estratègies per millorar el transport públic intermunicipal
(trajecte bus Gurb – Vic)
- Et Tornem a casa, oci nocturn

- Creació de carrils bicicleta dins del municipi

- Rehabilitació del Femer

PARTICIPACIÓ

rogra

Objectius

Programes

Actuacions
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- Fomentar la interculturalitat com a
model de convivència.

JOVENTUT AMB
EUROPA

- Intercanvis juvenils

Foment de la

- Informar i assessorar els joves.

 CÀPSULA

- Jornades d’orientació acadèmica i professional

Participació

- Dinamitzar i motivar el Consell de
Joventut.

 CONSELL DE
JOVENTUT

- Potenciar el Consell de Joventut

 PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

- Procés de participació juvenil “fòrum jove”( grups de
discussió)

Cohesió social
i
equilibri
territorial

- Jornada de formació i motivació del Consell de Joventut

- Educar en la participació
Interlocució

- Establir espais de diàleg pels joves
perquè participin en les polítiques
de joventut.

- Continuació del procés de participació ciutadana “Què hi
farem al “Femer”?”

- Establir més coordinació amb la
resta de regidories.
- Treballar més intensament amb els
altres tècnics
Associacionisme - Donar suport a les organitzacions
per tal que consolidin les seves
dinàmiques habituals i emprenguin
projectes de creixement.

 ENTITATS

- Suport a entitats juvenils

A continuació farem una breu descripció i esmentarem altres aspectes de cada programa que es pretenen portar a terme.

PROGRAMA

INFORMACIÓ
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Accions

Descripció

Pla de comunicació

S’estableixen noves estratègies Tota la
perquè la informació arribi al
població
màxim d’habitants possible de
Gurb: servei de missatgeria
Mensario, missatges a correu
electrònic a través de llistes de
distribució, noves xarxes socials:
facebook, twiter, pàgina web de
l’ajuntament, pancartes, pantalles
a diferents punts del municipi,
cartells, díptics etc.

Sempre

Xerrades al centre
d’ensenyament sobre
els serveis de joventut

A principis del curs escolar es fan Joves de
unes xerrades al centre per tal
12 a 16
de donar a conèixer els servies
anys
de joventut als alumnes.

Dos cops l’any Reg.
durant el 1er
Joventut
trimestre i el
3er trimestre

Plafons d’informació

Gurb compta amb diferents
Tota la
plafons d’informació a diferents
població
punts estratègics, i periòdicament
o quan és necessari, s’hi posa
tota aquella informació d’interès
pels joves.

Sempre

Reg.
Joventut

Reg. Cultura

Nº cartelleres

“El butlletí”

L’Ajuntament de Gurb edita cada Tota la
tres cops l’any una butlletí el qual població
compta amb diferents apartats.

trimestral

Totes les
regidories

Reg. Joventut

Nº butlletins editats

El ser un poble amb un nucli molt Tota la

En funció de

Cultura

Totes les

Embustiada porta a

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalit
ó
ó
at

Reg.
Cultura i
Joventut

Reg. Joventut

Coordinació i/o
col·laboració amb
entitats ,comissions,
altres
administracions etc

Iniciadors
d’avaluació

Nº mitjans utilitzats
Nº de adreces de
correu electrònic
Nº de participació
en les activitats

Nº alumnes als
quals s’ha fet la
xerrada

Llocs on se’n ha fet
arribar la revista
Nº de participació
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porta

petit i molt dispers, la informació
es passa porta a porta

PROGRAMA

DINAMITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I OCI ALTERNATIU
JUVENIL

Accions

Descripció

Nit Jove a Gurb

Creació d’una pàgina

població

destinatari
s

els activitats
(mínim,
mensual)

regidories

en les acitvitats

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalit
ó
ó
at

Coordinació i/o
col·laboració amb
entitats ,comissions,
altres
administracions etc

Iniciadors
d’avaluació

Consisteix en oferir als joves el
Joves de
servei de l’Espai Jove els
12 a 29
divendres al vespre de 2/4 de 10 anys
a 01h. L’Espai es dinamitza a
través de la organització i
implicació dels joves en el
projecte. Es crea una
programació específica segons la
demanda i interessos dels joves
intentant cobrir diferents franges
d’edat segons l’activitat:
xerrades, tallers, projeccions de
pel·lícules, campionats, etc.

Un divendres
el mes de
2130 a 01h

Reg.
Joventut

En ocasions es pot
comptar amb la
col·laboració
d’alguna entitat

Nº i activitats
organitzades

S’ha creat una web dinàmica

A partir del

Reg.

Joves de

Reg. cultura

Reg. Joventut Comissió, joves i

Nº participants

Nº entrades i
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web de joventut

amb tot el què ofereix
l’ajuntament en matèria de
joventut (espai jove, pij i tota la
informació que s’hi pot trobar,
internet, dinamització
d’activitats), temàtiques d’interès
juvenil, un fòrum, agenda, etc., i
sobretot un apartat de salut
donant gran importància al tema
de les drogues.

PUNT JOVE (Pij i
Espai Jove)

El Punt Jove consta de tres
espais diferenciats: el punt d’inf.
juvenil on el jove pot trobar
qualsevol tipus d’informació, fer
inscripcions d’activitats que
s’organitzen, es trameten carnets
internacionals, d’alberguista, etc,
l’espai jove, un espai que compta
amb un futbolí, una taula de ping
pong, tv, futbolí, jocs de taula,
escalestric, diana electrònica etc,
el qual també és un espai de
dinamització el qual s’hi realitzen
tallers, xerrades i tot allò que
pugui sorgir de la iniciativa
juvenil, i l’espai d’autoconsulta a
través d’Internet.

De dilluns a
Reg.
divendres de
Joventut
16h a 20h de
la tarda durant
tot l’any

Des del Punt Jove s’intenta
Joves de
recollir totes aquelles demandes 12 a 29
que puguin sorgir dels joves, i en anys
moltes ocasions impliquen fer
alguna sortida fora del municipi

Periòdicament Reg.
Joventut i

Sortides juvenils

12 a 35
anys.

2009

Joventut

Salut, cultura

Consell de Joventut

usuaris que
consulten la web

Reg. cultura

En ocasions es pot
comptar amb la
col·laboració
d’alguna entitat

Nº usuaris
Nº consultes
Nº i activitats
organitzades
Nº participants

Dimarts i
dijous de 9 a
13h

Reg. Joventut

Nº i sortides
Nº participants
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per accedir a una oferta de lleure
alternatiu i diferent.

Activitats joves

Punt Jove d’estiu

Joves i el carrer

Els serveis de joventut de Gurb
també organitzen activitats
segons les demandes juvenils
fora dels equipaments juvenils.

Joves de
12 a 35
anys

Periòdicament Reg.
Joventut

Reg. Cultura

Nº i activitat
organitzades
Nº participants

Donat que durant el mesos
Joves de
d’estiu l’afluència de joves al
12 a 22
Punt Jove és més gran, per això anys
es vol organitzar activitats d’estiu
com el cinefòrum a la fresca,
campionat de volei i de futbol set,
i sopars poulars per tal de
potenciar la participació dels
joves en la organització de les
activitats d’estiu al municipi, ja
sigui “les fresques nits d’estiu,
com la festa major”.

Juny, juliol i
setembre

Consisteix en descentralitzar el
Joves de
Punt Jove al carrer per tal
12 a 25
d’apropar el serveis de joventut
anys
als joves que no coneixen o no
fan us d’aquests. La
dinamitzadora, acompanyada de
l’educador anirà setmanalment a
aquells espais on els joves es
troben per tal de captar quines
són les seves necessitats,
interessos i donar-los suport en
les possibles iniciatives juvenils

A partir del
mes de maig
els divendres
de 6 a 8 de la
tarda

Reg.
joventut

Reg.
d’esports

Nº sortides a la
piscina
Nº usuaris

Reg.
Joventut

Reg. Serveis
socials

Nº de sortides al
carrer
Nº de joves i colles
ateses
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que puguin sorgir.
Programació de tallers i Es pretén crear una programació Joves de
xerrades
de tallers i/o xerrades per tal
12 a 29
d’educar als joves durant el seu anys
temps lliure per tal de potenciar
la seva capacitat creativa,
educar-los en valors etc.

Periòdicament Reg.
Joventut

Casal/activitats d’estiu

Juliol

Com a alternativa al casal d’estiu Joves de
per infants, es crea una
12 a 29
programació per els adolescents anys
i joves que consta de diferents
tallers, sortides etc.

PROGRAMA

LLEURE EDUCATIU

Accions

Descripció

Cursos de monitors i/o És un curs que permet formar a
directors en activitats de joves perquè puguin
lleure infantil i juvenil
desenvolupar tasques de
monitors i/o directors en el món
del lleure infantil i juvenil.

destinatari
s

Nº i activitats
Valoració dels
participants enquesta

Reg.
Joventut

Reg cultura i
esports

Casal d’estiu
d’infants

Nº i activitats
Nº participants
Valoració dels
participants enquesta

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Joves a
Desembrepartir de 18 gener de
anys
2015-2016

Curs de pre-monitors en Consisteix en un curs per aquells Joves de
activitats l lleure infantil i joves que volen introduir-se en el 14 a 17
juvenil
món de l’educació del lleure
anys

Nº participants

Els divendres
de maig de
2016

Indicadors
d’avaluació

Reg.
Joventut

Altres Punt Joves de Nº participants
la comarca
Valoració del
participants.
enquesta

Reg.
Joventut, i
voluntaris

Quiràlia

Nº participants
Valoració dels
participants -
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infantil i juvenil i són menors
d’edat i per tant no ho poden fer
a través del curs de monitors

enquesta

Curs de Cangurs

Consisteix en un curs organitzat
per el Punt Jove que explica
breument les bases de treballar
com a cangur i alguns casos en
que et pots trobar. La formació
dura 4 hores.

Joves a
Una tarda de
partir de 14 Juny
anys

Punt Jove i
Consultori
mèdic

PROGRAMA

FESTES JOVES

Accions

Descripció

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalit
ó
ó
at

Concerts per la festa
major

Per la festa major la regidoria
juntament amb el Consell de
Joventut organitzen els concerts
de la festa major de primavera i
la d’hivern.

Joves de
12 a 35
anys

Dos dissabtes
al mes de
maig i
novembre

Consell de
Joventut i
reg.
cultura i
joventut i
Festes

Reg. Cultura

Nº participants

Raid d’Aventura- El raid Amb la col·laboració del Consell
dels ausetans
Comarcal, s’organitzen una
competició d’aventura on hi ha
diferents proves, com ara,
paintball, escalada, orientació,...

Joves de
12 a 35
anys

Un cap de
setmana del
mes de maig

Consell de
Joventut i
reg.
cultura i
joventut

Reg.
d’esports

Nº participants

Coordinació i/o
Indicadors
col·laboració amb
d’avaluació
entitats ,comissions,
altres administracions
etc
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Fresques Nits d’Estiu

S’organitza des de la regidoria de Per tots els Els divendres
Cultura, un seguit d’actuacions
joves
del mes de
els divendres a la nit a la plaça
juliol
de l’Amistat.

PROGRAMA

APRÈN

Accions

Descripció

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalit Coordinació i/o
Indicadors
ó
ó
at
col·laboració amb
d’avaluació
entitats ,comissions,
altres administracions
etc

Cursos

S’organitzen diferents cursos
d’anglès i informàtica

Joves de
12 a 35
anys

De setembre a Reg.
juny de dilluns d’ensenya
a divendres de ment
6a9

Estades d’idiomes
“T’obrim fronteres”

Es tracta d’unes estades on els
Joves d’11 15 dies durant Consell
joves compaginen l’aprenentatge a 15 anys el mes de juliol Comarcal
d’un idioma estranger – l’anglèsd’Osona
amb activitats que fomenten la
participació i el coneixement dels
joves i les joves d’Osona. A
través dels ajuntaments i els pijs
es fa la difusió i les
preinscripcions del joves
interessats.

Regidoria
de Cultura

Reg. De
Joventut

Nº participants

Reg. Cultura Reg. joventut

Nº participants

Reg. joventut

Nº participants de
Gurb
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PROGRAMA

SUPORT A LA RECERCA DE FEINA

Accions

Descripció

Serveis d’Eixam

Establir coordinació amb EIXAM, Joves de
una xarxa la qual ofereix el servei 16 a 35
als usuaris del pij ja sigui donant anys
informació, com assessorament i
organitzant tallers.

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Indicadors
d’avaluació

Puntualment

EIXAM i
reg.
joventut

Nº derivacions

Reg
joventut i

Nº xerrades

Xerrades als centres
Són unes xerrades que es porten
d’ensenyament “I
a terme a aquells centres
després de l’ESO què?” educatius que ho desitgin per tal
d’informar als joves de les
possibilitats que tenen un cop
han finalitzat el 4rt d’ESO, ja
sigui a nivell laboral com a nivell
formatiu.

Joves de
15 a 16
anys (4rt
d’ESO)

Un cop l’any
durant el mes
d’abril

Borsa de treball,
cangurs i reforç escolar

Joves de
16 a 35
anys

De dimarts i
Reg.
dijous de les 4 joventut
a 8 durant tot
l’any

Consisteix en oferir una borsa al
pij formada per una base de
dades d’ofertes laborals per tal
d’oferir als joves una ampli

Nº i activitats
organitzades

Nº participants

Servei de Promoció
econòmica

Nº consultes
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ventall de llocs de treball.
Joves i treball “Fes un
reset”

Consisteix en un programa
Joves de
experimental i innovador per a la 16 a 30
inserció laboral a mida de
anys
persones entre 16 i 30 anys en
situació d’atur i registrades com a
demandants d’ocupació en els
serveis locals d’ocupació. El
programa vol contar amb
l’implementació d’itineraris
integrats d’orientació , formació i
inserció i el treball amb empreses
del terr

PROGRAMA

NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ

Accions

Descripció

Sol·licitud de plans

Vist que hi ha una mancança de
recursos humans en els serveis

De juny a
novembre

Regidoria
de
Joventut i
Benestar

Serveis
Socials

Servei de Promoció
econòmica i
Empreses

Nº de joves

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Indicadors
d’avaluació

Joves de
20 a 35

Dos cops l’any Reg.
quan surtin les

Nº sol·licituds

Nº d’empreses
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d’ocupació

de joventut per oferir uns serveis
de qualitat i que hi ha una
necessitat evident d’inserir els
joves al mercat laboral, es volen
demanar plans d’ocupació per
cobrir el servei de dinamització..

anys

convocatòries

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

PROGRAMA

CURSOS DE FORMACIÓ

Accions

Descripció

destinatari
s

Curs de Socorrisme
aquàtic

El Consell comarcal organitza
cada any un curs de
socorrisme per tal de facilitar
als joves un lloc de treball ja
sigui a les piscines municipals
del seu municipi o en pobles
veïns.

Joves a
Caps de
partir de 16 setmana
anys
durant tres
mesos

joventut

Consell
Comarcal
d’Osona

Nº sol·licituds
aprovades

Reg. joventut

Indicadors
d’avaluació

Nº participants de
Gurb
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PROGRAMA

DRAC

Accions

Descripció

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Indicadors
d’avaluació

Joves de
12 a 35
anys,
famílies i
agents
socials

Sempre

Consell
Comarcal
d’Osona

Reg. Joventut

Nº consultes ateses

àmbit Consisteix en realitzar diferents Famílies
activitats (taller/xerrada) a les
famílies a través de les AMPAS
del CEIP Les Escoles i la SI
Gurb.

Octubre

Comissió
CTMO

Reg. Joventut,
serveis
socials, salut,
cultura,
educació,
esports,
participació
ciutadana i
seguretat
ciutadana

Punt d’informació sobre Consisteix en un espai virutal
drogues virtual
on-line el qual ofereix
informació i assessorament a
través d’un professional en
matèria de drogues.
Prevenció
familiar

en

Garantia Juvenil

Prevenció

en

S’està elaborant un programa, Joves
la finalitat és treballar de forma
integral aconseguint que el o la
jove pugui gaudir d’una plena
autonomia laboral per
enfrontar-se a la realitat del seu
moment.
medi Consisteix en fer una prevenció Comissió

Sempre

Consell
Comarcal
d’Osona

Tot l’any

Comissió

CAP (centre
d’atenció primari),
centres
d’ensenyament,
AMPAS, Consell de
Joventut, Consell
comarcal d’Osona i
Generalitat de
Catalunya

Nº participants
Valoració dels
participants –
enquesta
Valoració de
l’empresa que porta
l’activitat

Valoració través
d’una enquesta

Reg. Joventut, CAP (centre

Nº participants
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educatiu

directament als joves de 16
anys

DRAC

Intervenció
en
oci Prevenció i detecció de riscs
nocturn/Programa Nits Q en l’oci nocturn. Per aquesta
raó es vol animar a les
empreses d’oci i a les entitats
per tal que donin un servei de
qualitat en prevenció.

Comissió
DRAC

Formació agents socials Consisteix en formar a tots
locals
aquells agents que treballen
amb joves directe o
indirectament

Comissió
DRAC

Intervenció en medi obert

menys l’època DRAC
de vacances
d’estiu

Sempre

Comissió
DRAC

d’atenció primari),
centres
d’ensenyament,
AMPAS, Consell de
Joventut, Consell
comarcal d’Osona i
Generalitat de
Catalunya

Valoració dels
participants –
enquesta

Reg. Joventut i Consell de Joventut
Festes
de Gurb i altres
Entitats

Nº participants

serveis
socials, salut,
cultura,
educació,
esports,
participació
ciutadana i
seguretat
ciutadana

Valoració de
l’empresa que porta
l’activitat

Valoració dels
participants
Valoració de
l’empresa

Consisteix en portar a terme
Consell
activitats per a tota la comunitat comarcal
en el medi obert: punt jove o bé
altres espais

Abril

Abril i
setembre

Comissió
DRAC

Comissió

Reg. Joventut,
serveis
socials, salut,
cultura,
educació,
esports,
participació
ciutadana i
seguretat
ciutadana

CAP (centre
d’atenció primari),
centres
d’ensenyament,
AMPAS, Consell de
Joventut, Consell
comarcal d’Osona i
Generalitat de
Catalunya

Nº participants

Reg. Joventut,
serveis
socials, salut,
cultura,
educació,
esports,

CAP (centre
d’atenció primari),
centres
d’ensenyament,
AMPAS, Consell de
Joventut, Consell

Nº participants

Valoració dels
participants –
enquesta
Valoració de
l’empresa que porta
l’activitat

Valoració dels
participants –
enquesta
Valoració de
l’empresa que porta
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participació
ciutadana i
seguretat
ciutadana

PROGRAMA

COMISSIÓ DE TREBALL

Accions

Descripció

Crear un programa
d’activitats per fomentar
els hàbits saludables dels
joves

La comissió de treball està
Joves de
format per diferents agents que 12 a 19
treballen amb joves, per les
anys
escoles i serveis de joventut i
serveis socials. Aquest pretén
una coordinació entre diferents
agents per tal de d’organitzar
de manera coordinada
diferents activitats que fomentin
les conductes saludables dels
joves

destinatari
s

comarcal d’Osona i
Generalitat de
Catalunya

l’activitat

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Indicadors
d’avaluació

Periòdicament Reg.
Joventut

Nº i activitats
organitzades

Reg. Serveis
socials

Centres
d’ensenyament

Nº participants
Valoració
participants enquestes
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PROGRAMA

BORSA D’HABITATGE JOVE

Accions

Descripció

Creació d’una Borsa jove
d’habitatge de lloguer

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Indicadors
d’avaluació

Des del Punt Jove volem
Joves de
organitzar una borsa
18 a 35
d’habitatge, on els propietaris
anys
puguin venir oferir els seus
habitatges i els llogaters tinguin
més opcions.

A partir del
setembre del
2016

Reg. De
Joventut

Nº consultes
rebudes

Donar suport a la
demanda d’ajudes

Els joves del municipi que
vulguin tramitar les ajudes
d’habitatge poden demanar
informació i assessorament al
Punt Jove

Joves de
18 a 35
anys

Sempre

Reg. De
Joventut

PROGRAMA

MOBILITAT

Accions

Descripció

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Reg
d’Habitatge

Nº tràmits realitzats

Reg.
d’Habitatge

Nº de consultes
Nº de tràmits
realitzat

Indicadors
d’avaluació
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Buscar estratègies per
millorar el transport públic
intermunicipal (trajecte
bus Gurb – Vic)

Cal buscar estratègies per tal
de millorar la línia d’autocar de
Gurba Vic: augmentar els
horaris.

Tota la
població

Sempre

Reg.
Reg.
joventut i
urbanisme
governació

Companyia
d’autocars

Et Tornem a casa, oci
nocturn

El Consell Comarcal d’Osona
Joves a
Puntualment
facilita transport nocturn amb
partir de 16
autocar per tornar als joves de anys
la comarca de diferents actes
organitzats a diferents
municipis.

Consell
Comarcal
d’Osona

Reg. joventut
Nº participants
d’altres municipis de
Nº busos
la comarca d’Osona

PROGRAMA

CREACIÓ DE CARRILS DE BICICLETA A GURB

Accions

Descripció

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Indicadors
d’avaluació

Creació de carrils
bicicleta dins del municipi

Creació de carrils de bicicleta
dins el municipi, per millorar el
transport entre els diferents
serveis del municipi

Tota la
població

Creat

Nº carrils realitzats

Reg.
Urbanisme

Reg. joventut

Nº i estratègies
portades a terme
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PROGRAMA

CONSELL DE JOVENTUT

Accions

Descripció

destinatari
s

A Gurb hi ha molt poca cohesió
de poble, per tant és molt difícil
que es formin entitat juvenil.
Per aquest motiu, des del Punt
Jove vam fer una crida a totes
les colles del municipi i a partir
d’aquest entra gent nova al
CJG, un cop aquest s’ha
constituït com entitat

Membres
Anual
dels
consells de
joventut a
partir de 16
anys

Creació i Ampliació del
Consell de Joventut com
Entitat

PROGRAMA

AGENDA JOVE TRIMESTRAL

Accions

Descripció

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc
Reg. de
Joventut

Reg. joventut

Indicadors
d’avaluació

Consells de joventut Nº i consells
participants

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Nº participants
Valoració
participants –
enquesta

Indicadors
d’avaluació
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Creació d’una agenda
jove trimestral

Es farà arribar a cada casa on Joves de
hi hagin joves l’agenda
12 a 35
trimestral per tal d’arribar a tots anys
els joves del municipi i
informar-los de les activitats
que es porten a terme. A part
d’arribar en format paper també
es penjarà a la web de joventut
en format electrònic

trimestral

Reg. de
Joventut

Reg. joventut

Consell de joventut

Valoració
participants –
enquesta

PROGRAMA

PROJECTE MOTIVA’T

Accions

Descripció

destinatari
s

Temporalitzaci Visualitzaci Transversalitat Coordinació i/o
ó
ó
col·laboració amb
entitats
,comissions, altres
administracions etc

Indicadors
d’avaluació

Projecte
d’atenció
socioeducativa a joves de 12 a
16 anys a través de la
convocatòria oberta i pública,
per a la participació d’activitats
extraescolars i creació d’un
espai de lleure amb la finalitat
d’oferir
un
conjunt
d’oportunitats educatives als
joves de Gurb.
Es tracta, doncs, de promoure
la participació de l’alumnat en
un espai que ofereixi activitats
acadèmiques,
lúdiques
o

Joves de
12 a 16
anys
(ESO)

Curs Escolar

Nº participants

Projecte Motiva’t

Reg. de
Joventut

Reg. Joventut i Serveis Socials
Serveis
SES Gurb
Socials

Valoració
participants –
enquesta
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artístiques, per tal de facilitar
un recurs integrador i global als
preadolescents del municipi de
Gurb.
El projecte pretén donar espais
educatius a menors que
regularment assisteixen al Punt
Jove de Gurb dins de famílies
normalitzades
però
amb
carències socioeducatives o bé
joves atesos des de serveis
socials. Aquest projecte no és
d’execució única, és a dir,
s’emmarca dins del Punt Jove i
es coordina juntament amb
Serveis Socials i el SES Gurb,
amb coordinació i planificació
conjunta. Per tant, implica un
projecte global que dóna
resposta al grup de joves, a les
famílies, a la comunitat i a
diferents serveis que treballen
per a la joventut.
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Amb la temporalització es pretén establir una pauta bàsica de progressió que seguiran els programes i accions previstes en el Pla.
S’ha estructurat a partir de trimestres per tal de situar cada acció en un moment suficientment precís de cada exercici anual però oferint un marge
suficient per adaptar-se a les circumstàncies que en cada cas puguin envoltar la feina quotidiana.
No s’han distingit períodes preparatoris o de creació del projecte per a cada acció i la pròpia execució d’aquest, entenent que en cada cas, les
circumstàncies puntuals indicaran allò que és més adequat.
Així doncs, aquesta temporalització és indicativa i per tant serà necessari confirmar-la o modificar-la si s’escau en cada planificació anual.
1r: mesos de gener a març
2n: mesos d’abril a juny
3r: mesos de juliol a agost
4r: mesos de setembre a desembre
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ACCIONS

2016
1r

2017
2n

3r

4r

1n

2018
2n

3r

4t

1r

2n

2019
3r

4r

1r

2n

3r

4r

Pla de comunicació
Millora de la pàgina web de joventut
Xerrades als centres d’ensenyament sobre els serveis de
joventut
Plafons d’informació
Butlletí
Embustiada Porta a Porta
Punt Jove (Pij i Espai Jove)
Joves i el carrer
Nit Jove a Gurb
Sortides Juvenils
Activitats Joves
Punt Jove d’estiu
Programació de Tallers I Xerrades
Casal/activitats d’estiu
Contractació de personal pels serveis de joventut
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Cursos de monitors i/o directors en activitats de lleure
infantil i juvenil
Curs de Pre Monitors en activitats i lleure infantil i juvenil
Curs de Cangurs
Concert per la Festa Major
Raid d’Aventura
Fresques nits d’estiu
Cursos
Estades d’idiomes
Projecte Joves i Treball
Agenda Jove Trimestral
Servei d’Eixam
Borsa de treball, cangurs i reforç escolar
Càpsula
Curs de socorrisme aquàtic
Garantia Juvenil
Prevenció en l’àmbit familiar
Programa Oson@avant
Prevenció en medi educatiu
Formació agents socials locals
Intervenció en medi obert
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Crear un programa d’activitats per fomentar els hàbits
saludables
Creació d’una borsa d’habitatge jove
Donar suport a la demanda d’ajudes
Buscar estratègies per millorar el transport públic
intermunicipal
Et tronem a casa, oci nocturn
Creació de carrils de bicicleta dins el municipi
Programa Nits Q_intervenció en oci Nocturn
Projecte Motiva’t
Creació i Ampliació del Consell de Joventut
Projecte pilot d’inserció laboral “Fes un reset”

Respecte la fase de diagnosi:
Respecte la fase de disseny
Respecte la fase de implementació
Respecte la fase de diagnosi
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CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
POBLACIÓ
POBLACIÓ IMMIGRANT
POBLACIÓ JOVE
POBLACIÓ IMMIGRANT JOVE
EXTENCIÓ

2.541 habitants
54 habitants
600 joves (de 12 a 34 anys)
450 joves (de 15 a 29 anys)
19 joves (de 15 a 29 anys)
51.56 km2

CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS
RECURSOS HUMANS JOVENTUT

1 tècnica joventut mitja jornada. (29h setm).
Nivell A2. Dedicació exclusiva joventut. 1
dinamitzadora a jornada parcial. (20h setm).
Nivell C2

RECURSOS ECONÒMICS
Pla de Finançament
Despeses:
2.736.925 €PRESSUPOST AJUNTAMENT
El pressupost de la regidoria de Joventut és de 39.750,84€. Un 1.45% del pressupost general.
Ingressos:
Fons propis: 39. 750,84€
Fons externs: 9846€
RECURSOS FUNCIONALS.
Equipaments municipals
exclusivament per a joves
Punt Jove (Punt d’informació juvenil).
Espai jove
Equipaments municipals

Sales. Sala de Cultura, El Femer, Pavelló
d’Esports, Les Escoles Velles, SES Gurb, Teatre

que poden utilitzar els joves per
organitzar activitats
PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT
INTERDEPARTAMENTALITAT


Regidories de l’ajuntament de Gurb:
- Benestar i Família
- Salut
- Esports
- Cultura
- Ensenyament pre-escolar
- Ensenyament secundari
- Ensenyament Infantil i Primària
- Gent gran
- Urbanisme
- Governació

- Joventut
- Obres públiques
- Hisenda
- Habitatge
- Festes
- Medi ambient
- Agricultura

INTERINSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓ JOVE

- Promoció Econòmica

- Consell Comarcal d’Osona
- Consorci de serveis socials.
- Ajuntaments d’Osona
-Secretaria
de
Joventut.
Generalitat de Catalunya
- Oficina del Pla Jove. Diputació de
Barcelona
 GRUP DE JOVES
 GRUP D’EXPERTS
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL AMB
L’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL
 ESPAI A LA PÀGINA WEB
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Per parlar d’avaluació, hem de diferenciar entra la avaluació del pla i la de cada
programes/accions portades a terme durant tot aquest període de temps.
Avaluarem el nostre pla local de joventut segons el model de la Secretaria de Joventut, el
qual es tracta d’una eina necessària per orientar la planificació de l’avaluació i ens
permetrà conèixer en quina mesura ha canviat la realitat sobre la que volem intervenir,
què és el que ens ha facilitat i/o dificultat l’èxit de la nostra intervenció i quins canvis, en
el pla, ens poden ajudar a millorar en la nostra voluntat de transformar i ens serà útil per
reorientat el proper Pla Local de Joventut.
L’avaluació del pla local ja comença en la fase de disseny, des d’on establim les bases
per avaluar la política municipal de joventut, tant per tal de valorar l’impacta de les
polítiques en relació amb els objectius proposats com per tal d’aprofitar les oportunitats
no planificades que poden sorgir.
Tindrem en compte els següents 3 aspectes:
- Generar mecanismes d’avaluació i seguiment
- Millorar el coneixement i la capacitat de diagnòstic de la realitat juvenil
- Generar un sistema adequat d’informació i coneixement
Com ja s’ha dit, l’avaluació de necessitats s’ha presentat en 3 moments:
- L’Anàlisi de la Realitat Juvenil: necessitats prioritàries en diferents
àmbits de la vida dels joves: treball, estudis, participació, emancipació,
lleure, etc.
- A partir de la La Visualització de la globalitat de polítiques, projectes, serveis i recursos
adreçats a joves que es duen a terme al municipi.
- El Diagnòstic que és el conjunt de judicis de valor (és a dir les
conclusions) que orienten el disseny del Pla: què farem sense repetir
el que ja es fa, donant resposta a les necessitats prioritàries i podem
assumir amb els recursos de què disposem?

Per fer aquesta avaluació tindrem en compte totes aquestes preguntes i aspectes:
Què avaluem?
Avaluació del diagnòstic i de els necessitats
Anàlisi de la realitat
Com i per què hem fet l’anàlisi de la realitat com l’hem fet?
Hem definit bé els problemes i les oportunitats?
Quines opinions podem haver obviat?
Com podem enriquir l’anàlisi amb més punts de vista?
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Anàlisi de les causes
Com i amb qui hem decidit quines són les causes dels problemes
detectats?
Anàlisi de com es dóna resposta a les necessitats i problemàtiques
detectades
Hem tingut en compte les intervencions que, en matèria de joventut, altres
departaments/agents (administracions, ONG, entitats privades) porten a
terme al municipi?
Priorització
Com i per què hem decidit de prioritzar una línia d’actuació i no una altra?
Necessitats
A quines necessitats es vol donar resposta?

Avaluació del disseny
Objectius del Pla
Quin procediment hem seguit per redactar els Objectius? Són prou clars?
La redacció dels Objectius ens permet la seva avaluació? (tenen
indicadors d’avaluació)
Coherència dels objectius amb les conclusions del diagnòstic.
- Els objectius són específics, mesurables, assignables, realistes i
temporals?
- Grau de cobertura de la població jove per part dels serveis oferts
(per edats i per tipologia de jove).
- Suficiència dels recursos assignats per a l’execució del Pla (recursos
humans i pressupost anual).
- Suficiència de les infrastructures existents per a dur a terme les
activitats proposades.
- Integralitat temàtica (en relació als àmbits de la vida del jove)
- Grau de participació dels joves en el disseny del Pla
- Grau de transversalitat: participació de tècnics i regidors d’altres
àrees de l’ajuntament en el disseny del Pla
- Grau d’interinstitucionalitat: participació d’entitats i administracions
implicades en el disseny del Pla
- Existència d’un sistema d’avaluació planificat amb criteris i eines
per a la recollida d’informació.
Coherència
En quina mesura els Objectius redactats i els projectes recollits són
coherents amb el diagnòstic?
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En quina mesura els projectes recollits al pla són coherents amb els
Objectius redactats?
Integralitat
El Pla contempla espais de caràcter interdepartamental, interinstitucional i
de participació jove? Què aporten aquests plantejaments al Pla? Amb
quines dificultats ens hem trobat?
Avaluació de la implementació
Per valorar la implementació, s’haurà de fer una avaluació de cada
programa/acció segons els iniciadors d’avaluació que hem definit a les taules detallades
de cada programa, d’aquesta manera podrem veure si s’han complert els Objectius i ens
ajudaran respondre les següents preguntes:
Criteris d’avaluació
Criteri d’eficàcia del Pla
En quina mesura hem assolit els Objectius?
En quina mesura hem complert la temporalització del Pla?
Criteri eficiència del pla
Podríem haver assolit els mateixos Objectius amb menys costos?
(humans, financers etc)
Criteri d’impacte del pla
Quins han estat els efectes, previstos i no previstos, del programa?
Criteri de cobertura i accessibilitat del Pla
Arribem a la població potencialment beneficiària del Pla?
Hi ha algun perfil de jove que hagi trobat problemes per accedir als
beneficis de la intervenció?
Criteri de Visibilitat del Pla
Qui sap que existeix el projecte?Què hem fet per donar a conèixer
la intervenció?
L’avaluació de la implementació, també anomenada avaluació de
procés, avaluació de seguiment o bé avaluació formativa, es
desenvolupa en tres fases:
1a fase: Resum del que calia per a implementar el pla tal i com
estava dissenyat:
- Actuacions
- Recursos (econòmics, humans i infrastructures)
- Metodologies de treball
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Planificació estratègica
Transversalitat/interinstitucionalitat
Metodologies participatives
Metodologies educatives
2a fase: Recollida d’informació sobre aquests elements.
- Registre d’activitats realitzades
- Control pressupostari
- Registre de reunions
3a fase: Comparació entre la teoria i la pràctica.
La transformació en aquesta fase intenta incidir en:
- La diversitat de la població juvenil, analitzant la especificitat del col·lectiu juvenil i
l’impacte diferencial de la nostra política sobre els diferents col·lectius de joves;
- La incidència dels factors estructurals de desigualtat en la població juvenil (
analitzant quina capacitat tenim per incidir sobre els factors de desigualtat
estructural i la incidència de les nostres intervencions en la vida dels joves;
- La igualtat d’oportunitats entre la població juvenil, analitzant els mecanismes i les
eines per reduir els obstacles dels joves.
Cal incorporar en els diferents tipus d’avaluació els elements de la participació entesa
com un procés.
Respecte el principi de qualitat, enumerar que concebem l’avaluació com un procés
d’aprenentatge per augmentar la racionalitat i la coherència en la presa de decisions,
l’eficiència i l’eficàcia en l’ús de recursos, la transparència i la participació efectiva dels
ciutadans en les institucions.
En relació a aquest, els propòsits de la nostra avaluació son principalment:
Reformular la nostra política (tant el pla local, com els diferents programes ), analitzar els
efectes de la nostra política i retre comptes als joves i als agents implicats en les nostres
actuacions.
Podem comptar amb les diferents informacions i recursos:
- Pressupostos
- Criteris tècnics dels agents socials experts implicats en el programa ( taula d’experts)
- Experiència dels joves beneficiaris
- Dossiers de premsa, butlletins i informes municipals sobre el municipi.
Respecte el principi de participació assenyalar que hem intentat implicar als joves.
L’avaluació suposa un nou moment d’obertura, i hem intentat implicar el grup motor de
joves.
El principi d’integralitat és bàsic per incorporar sistemes de comunicació i informació i per
això hem intentat prendre en consideració els diferents actors i també fer una autocrítica
per saber que ha funcionat i que no.
I d’ara en endavant queda pendent poder planificar accions per a detectar els èxits i els
punts a millorar dels processos de treball i de la coordinació interdepertamental i
interinstitucional. Per això hem deixat les portes obertes a la participació, per comptar
amb la veu de tots els implicats de cara a millorar la implementació de la política de
joventut.
un Pla Local de Joventut ha d’incloure una
definició molt clara i concreta dels resultats
que espera assolir en diferents àmbits:
- OBJECTIUS DE PROCÉS
1. Quins recursos es volen destinar (econòmics, humans i infrastructures).
2. Quines actuacions es volen realitzar (activitats, actes, projectes).
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3. Quines metodologies de treball es volen aplicar (participatives, pedagògiques,
de gestió, etc.).
- OBJECTIUS DE RESULTAT
1. A quins joves es pretén beneficiar (definir la població destinatària
2. Quines millores de la població jove es volen aconseguir (problemes que es volen
resoldre).
Doncs bé, avaluar de manera sistemàtica i rigurosa, pot servir...
Per facilitar la presa de decisions (amb uns criteris treballats).
Per millorar el coneixement de la intervenció que duem a terme.
Per explicar millor el que fem i per què (comunicar).
Per justificar les despeses i millorar la distribució de recursos.
Per motivar el treball del dia a dia (tenir perspectiva).
Per no perdre de vista el sentit d’allò que fem (finalitat última).
Per treballar amb una actitud pro-activa i no reactiva davant de la
realitat dels joves.
Per donar a la política de joventut un caràcter comunitari i no fer una “intervenció
de despatx”.
Per millorar els programes i les actuacions.
Avaluació dels resultats
Ens ha servit per analitzar el grau amb què el Pla ha aconseguit els resultats buscats
(eficàcia), i també per a analitzar els resultats no buscats amb les intervencions
(efectivitat) siguin positius o negatius.
La clau és el disseny d’objectius: com més clars siguin, més fàcil serà la seva avaluació.
S’ha utilitzat les següents eines de seguiment i/o de recollida d’informació:
- Entrevistes individuals a experts.
- Enquestes a joves
- Grups de discussió de jove si experts.
En aquest sentit, ja hem avaluat en l’apartat: conclusions a partir de la realitat juvenil.
Anem a resum, aquí les conclusions de l’avaluació dels resultats
Per ordre d’importància, l’ordre dels eixos principals és el següent:
Treball -59,5%. En aquest àmbit, també seguim tenint com a tema pendent, crear una
borsa de treball, per tal de facilitar que els joves puguin accedir al mercat de treball. Tot i
que Gurb és un petit municipi i té diferents empreses potents del tercer sector, també
veiem que alguns joves els costa trobar una feina estable, o en altres caos, una feina en
relació al nivell d’estudis ( sobre qualificació).
En relació a aquest segon tema ( sobrequalificació), poc i podem fer, però en relació al
primer, pensem que si que podem fer alguna cosa, per la qual cosa, estem en procés
d’assessorament, per saber els límits legals del que podem fer com administració pública
en l’àmbit del treball.
També estem al dia de tots els programes als quals poden accedir que pengen de
garantia juvenil, tot i que críticament podem dir que a vegades només son bolets, que
temporalment sembla que milloren la ocupabilitat dels joves, però que a llarg termini, no
es soluciona el problema estructural d’atur en els joves i de precarització del mercat
laboral.
Habitatge-43,2%. Si analitzem l’àmbit de les polítiques d’accés a l’habitatge, s’ha de dir,
que a pesar de la bona voluntat política, de moment la població jove no té facilitats per
accedir a l’habitatge, en tots els sentits: accedir a la propietat és gairebé una quimera
impossible per els joves, i també hem detectat una manca d’habitatge de lloguer, que en
un futur es te pensat solucionar construint habitatge protegit, però fins al moment no s’ha
pogut fer efectiu. Amb la qual cosa, podem afirmar, que aquest és un tema pendent de
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vital importància per els joves del municipi, ja que de moment no es dona resposta a les
necessitats que els joves tenen en aquest àmbit, dificultant la seva emancipació o
obligant-los a abandonar el municipi.
Educació i cultura -48,6%. Respecte aquest àmbit, com a punt positiu, es pot dir que la
creació de l’institut de Gurb, ha set un factor molt positiu, valorat així per joves, famílies, i
agents socials; ja que s’ha facilitat l’educació dels joves en el propi municipi. I tot i que el
centre encara està en barracons, s’està fent una molt bona feina, i el centre també ajuda
a cohesionar el poble i crear un sentiment, al no haver d’abandonar Gurb per anar a fer
l’ESO. Com a contrapartida, des del punt jove, creiem que seria útil arribar els joves, en
aspectes d’educació no formal, en tema de competències, educació emocional, fortaleses
i psicologia positiva.
Salut-43,2%. Si ens centrem en l’àmbit de les polítiques d’accés a la salut, s’ha de dir
que es valora positivament l’existència del CAP, així com un equip de serveis socials que
atén les necessitats de la població, en aquest cas, no només dels joves, sinó de la tota la
població en general. El problema està en que des de l’administració hem detectat entre
els joves un augment del consum de cànnabis, i no sabem com fer-hi front. En aquest
cas entre els agents socials ( serveis socials i joventut) també considerem que
necessitem el recolzament d’una xarxa més gran per tal de poder-ho abordar , ja que si
ho fem només des de joventut, l’únic que sembla que es pugui fer és donar-los la
informació i actuar, quan més, d’una manera paternalista que els prohibeixi el consum.
És veritat que en última instància, és el que fem, ja que coma adults tenim l’obligació de
protegir-los, però si només hi ha la prohibició i no es fa un treball de prevenció,
sensibilització i educació; el problema no es resolt. Només s’oculta, i mirem cap a un altre
lloc o llancem la responsabilitat a les famílies, o als professors. Si indaguem en aquest
àmbit, ens adonem que aquí existeix un problema més estructural, en relació als valors
amb els que s’han educat, els problemes d’arrelament entre els joves, així com els
problemes d’autoestima, fet que si ho aglutinem els porta a consumir, per evadir-se,
experimentar o per escapar dels problemes. Una vegada més creiem que potenciar
l’educació emocional d’aquests joves, seria la millor inversió a llarg termini.
Participació i associacionisme- 37%. Actualment no podem dir que hi hagi una millora
en l’associacionisme juvenil en quan al volum, ja que només subsisteixen 2 associacions:
La UE Gurb i el Consell de Joventut de Gurb. I en relació als grups no formals de joves
dels municipis, també es presenta una carència de moviment i implicació. Ja hem
comentat una mica la dificultat que tenim per motivar-los i implicar-los. A vegades només
aconseguim que aquests es moguin en determinats actes de la festa major i poc més.
Detectem que faria falta aconseguir crear una atmosfera que propiciés la seva implicació,
participació i autonomia. I una cosa semblant succeeix amb el mateix consell de joventut,
el qual es troba en un moment delicat en el que hi ha hagut un relleu generacional dels
membres més antics, i els nous membres que han entrat, encara no s’han adaptat i es
nota una falta de rodatge i implicació, tant de baix a dalt ( que els joves tibin més del
projecte participatiu) com de dalt a baix ( potser també des de dalt ens costa transmetre
la il·lusió i la motivació d’aquests nous joves). Per tant estem en un moment de traspàs,
hi s’ha de posar direcció i constància per tal que l’equip motor del consell torni a funcionar
com a tal, promovent la participació de baixa a dalt, i també en paral·lel amb
l’administració.
Informació i mobilitat – 29,7. És cert que des de l’ajuntament s’ha treballat molt per a
millorar la mobilitat i les comunicacions en un municipi molt disseminat, i s’han millorat en
aquest aspecte a partir de la construcció del carril bici. Però també és cert, que per els
joves segueix sent un problema desplaçar-se autònomament cap als municipis veïns, si
no tenen el carnet de conduir i un vehicle. En aquest sentit hi ha un bus, però els viatges
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són pocs i molt dels joves que no viuen al centre sinó a les zones rurals, no hi poden
accedir, ja que ho tenen massa lluny. En aquest sentit es detecta una manca
d’autonomia.
Això no te una fàcil solució, però a nivell comarcal es participa en els programes de
mobilitat per els joves en horaris nocturns per MMVV o per el carnaval de torelló.
Cohesió social-24,3%. El tema de la cohesió social segueix sent un handicap per Gurb,
al ser un municipi molt disseminat. Ja s’ha dit que manca un nucli urbà més potent, que
doni cohesió al municipi. Tot i així, com a contrapartida, aquest 2016 s’ha obert un bar /
granja -cafeteria a la carretera principal del nucli urbà, el Gurbi, que d’alguna manera
dona més caliu al poble. Tot i que els joves segueixen trobant a faltar un espai
pròpiament seu, per reunir-se. Aquest final d’any també va sortir a concurs públic la
llicència municipal del bar del camp de futbol, i sembla que la gent que ho porta, també li
han donat una empenta en el sentit positiu, i allà també si reuneixen els joves ( bar
kamp).
Cultura i oci-21,6%. Tot i que des de l’ajuntament s’intenta crear una oferta cultural per
els joves i grans, és veritat que l’oferta municipal d’extraescolars, s’enfoca més o bé al
púbic dels infants ( patinatge i gimnàstica rítmica) o els adults ( anglès, ioga, gimnàs,
pilates i zumba), quedant els joves una mica més desemparats. Tot i que també des de la
Unió Esportiva ( entitat municipal), s’oferta el futbol i el bàsquet femení, i sobretot el
futbol té una molt bona acollida entre els joves, tant a nivell de participar en les diferents
categories com a jugadors, com també en l’organització interna del club, col·laborant i
treballant com entrenadors dels més petits o els més joves. I a nivell d’oci segueix
mancant una oferta d’oci nocturn saludable entre els joves. Des de l’administració es
participa en el raid dels Ausetans ( competició esportiva comarcal), i val a dir que entre
els joves de 13 a 16 anys, te una bona acollida, però creiem que no és suficient ja que ni
hi participen els joves majors de 16 anys, ni tampoc es genera un hàbit -rutina lo
suficientment consolidat, per la resta de l’any.

Qui avalua?
Hagués set òptim fer una avaluació comunitària, per tal d’integrar les diferents
visons, però ens hem hagut de conformar amb una avaluació interna.
L’avaluació del pla la farà l’òrgan de gestió del pla compost pel regidor de
joventut, la tècnica, dinamitzadora i informadora de joventut, i a més a més per algun
membre del consell de joventut.
L’avaluació de les accions del programa les faran els agents implicats que han
intervingut en el desenvolupament d’aquestes: regidors, agents juvenils, joves, consell de
joventut etc.
La major dificultat ha set trencar el ritme de la gestió del dia a dia i
agafar perspectiva per a interrogar-nos, observar i jutjar la intervenció
que estem duent a terme.
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Com recollim la informació?
La informació es recollirà través de la tècnica de joventut, qui es dirigirà als
diferents agents, regidors o qui hagi liderat cada acció, per tal de poder extreure els
resultats dels indicadors d’avaluació a part d’aportar la seva valoració personal.
Posteriorment es revisarà amb l’òrgan de gestió del pla.
Com avaluem?
Les preguntes d’avaluació
Cal identificar molt bé quins són aquells aspectes que ens interessa
avaluar, quines preguntes formulem, i acotar uns objectius de treball,
que marquin fins on arribarem amb el treball d’avaluació.
Operacionalització de criteris
En el propi disseny del Pla Local de Joventut se segueix una lògica del
general al concret, molt necessària per a poder avaluar, ja que a
partir dels objectius concrets o operatius podrem pensar en els criteris
que serveixen per a avaluar cada projecte o programa.

Quan avaluem?
L’òrgan de gestió del pla es reuneix periòdicament per tal de fer el seguiment de
les tasques desenvolupades, s’avaluen els resultats dels programes portats a terme, es
distribueixen tasques i es discuteixen les línies de treball a seguir en la accions ja
iniciades o en les previstes. El seguiment dia a dia del Pla es realitza a través de
trobades curtes informals setmanalment entre la tècnica i el regidor i la tècnica i la
dinamitzadora.
Els programes s’aniran avaluant a mesura que es vagin portant a terme les
diferents accions.
Finalment, un cop ens hem respost totes aquestes preguntes es redactarà un
informe d’avaluació on s’hi exposin suggeriments sobre les línies d’actuació, canvis de
direcció i modificacions futures que s’haurien d’aplicar al pla i als projectes avaluats.
Durant la planificació i la implementació (execució tècnica), donant resposta a les
preguntes:
Què? Qui? Com? Quan?
Conceptes i criteris
Disseny metodològic
Temporització
I recursos i fent un seguiment i recollida de la informació
Aplicació de les eines: fitxes, qüestionaris, entrevistes, tallers, dinàmiques de grup, etc
Per acabar prenent les decisions, des de la responsabilitat política de la regidoria de
joventut.
Perquè avaluem?
Per donar resposta al per què ens ha servit? Per...
Decidir.
Prioritzar àmbits d’actuació.
Concretar objectius.
Donar sentit a la política de joventut.
Argumentar sobre les decisions preses davant
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la població, govern i oposició.
Convèncer l’alcaldia i l’equip de govern per
apostar pels joves.
Dialogar i negociar amb els joves.
Buscar recursos
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