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Ajuntament de Calaf 
Regidoria de Joventut -Àrea de Serveis a les Persones  
  
Amb el suport tècnic de  
Oficina del Pla Jove  
Àrea d’ Educació, Esports i Joventut  
  
Aquest disseny és producte del “Suport per a la realització del Plans Locals de 
Joventut ”  realitzat des de l’Agència Catalana de la Joventut i amb el suport de “Mirada 
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INTRODUCCIÓ 
 

 
 

A Catalunya existeixen dos documents que marquen el full de ruta que indica com 

han de ser i com s'han de desplegar les polítiques de joventut.  

 

Aquests dos documents són la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya i 

el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat). A través dels dos 

textos es desenvolupa la planificació estratègica com una eina necessària per a la 

transformació de la realitat de les persones joves al territori a través del desplegament 

d’actuacions, recursos i programes encarades a les persones joves. 

 

La planificació estratègica de les polítiques de joventut municipals pren forma amb 

el Pla Local de Joventut (PLJ). Aquesta planificació és l'estratègia de definició de les 

polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les 

necessitats i els recursos disponibles. Els PLJ permeten conèixer la realitat sobre la qual 

es vol intervenir, decidir a partir del coneixement i dirigir d'acord amb les decisions 

preses en aquest procés. 

 

L'elaboració del PLJ es caracteritza per ser un procés dinàmic i estratègic. Quan 

parlem de procés dinàmic, ens referim al seu desenvolupament en fases: diagnosi, 

disseny, implementació i avaluació, incorporant també el pla d'actuació. I en relació 

al fet de ser un document estratègic, és destacable el fet que s’implica a tots els 

agents que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases. 

 

Per altra banda, cal també destacar El Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ 

2020), document que planteja el repte de millorar les polítiques de joventut que es 

despleguen en els municipis i les comarques amb el suport de la Direcció General de 

Joventut.  

 

Tenint en compte el marc normatiu, trobem que l’article 13.1 de la Llei 33/2010, de l’1 

d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, estableix les competències dels 

municipis en matèria de joventut. Més concretament, en el primer apartat, atribueix 

al municipi la potestat per elaborar plans locals en matèria de joventut, document 

que us presentem a continuació, en concordança amb el Pla Comarcal de Joventut 

de l’Anoia 2020 – 2024. 
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MISSIÓ, EIXOS I 

OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS 
 

 

 

MISSIÓ 
La Missió de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calaf és la de garantir 

l'accés de les persones joves als recursos i serveis de manera que puguin construir en 

igualtat d'oportunitats el seu propi projecte personal i col·lectiu. Així com, promoure 

la participació social del jovent impulsant el seu paper actiu en el conjunt de la 

societat. La regidoria de joventut de Calaf vol esdevenir un referent pel que fa a 

l'atenció dels joves, per tal de desenvolupar polítiques municipals integrals que 

donin suport al desenvolupament personal dels joves. 
 

VISIÓ  
La regidoria busca consolidar les polítiques que ha vingut impulsat per esdevenir un 

referent per al conjunt de la ciutadania de Calaf en l’atenció integral a les persones 

joves. 

 

PRINICIPIS 
Els principis que ens acompanyaran en la nostra tasca són els següents:  

 

 Interdepartamentalitat i treball en xarxa: valorem els espais de coordinació i 

trobada entre els diferents agents, que afavoreixen espais per compartir 

perspectives i a la vegada afavorir el treball conjunt . 

 

 Transversalitat: creiem que joventut comporta molts àmbits diferents de la 

vida del jove (treball, educació, salut, oci, etc.), per tant caldrà tenir en 

compte els diferents aspectes segons les actuacions.  

 

 Proximitat i accessibilitat: facilitar l’accés dels joves a la informació i recursos 

del seu interès. Apropant i donant a conèixer els recursos i serveis del territori.  

 

 Acompanyament en el procés d’autonomia personal: donar suport en els 

diferents àmbits que afavoreixen els processos d’emancipació del jove.  

 

  Participació i apoderament juvenil: volem afavorir la participació de forma 

activa, facilitant el desenvolupament col·lectiu i social 
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EIXOS 
Els eixos a treballar en els pròxims quatre anys en relació amb les polítiques de joventut 

al municipi de Calaf s’han basat en les necessitats expressades pels joves durant les 

sessions participatives i l’enquesta realitzada durant la diagnosi. Per a poder treballar 

de forma concreta, s’han unificat àmbits  generals, del qual n’han sorgit diversos 

programes, formats per actuacions concretes que són les que permeten treballar de 

forma concreta i directe pels joves.  

 

 

EIX 

 

 

PROGRAMA 

 

ACTUACIÓ 

 

 

 

 

 

1. SALUT I 

EDUCACIÓ 

 

1.1 Treballem la 

interseccionalitat  

 

Creació del camí amable  

Formació de sexualitat  

 

1.2 Forma’t i 

informa’t 

 

Assessories a l’espai jove  

Servei d’informació juvenil a l’institut (PIDCES) 

Cursos de lleure  

Capsules formatives  

 

 

 

2. ESPORTS, CULTURA 

I PARTICIPACIÓ  

 

 

2.1Prticipa’t  

Creació del consell de joves  

Cessió de l’espai jove  

Creació d’una xarxa de joves de vetlla   

 

2.2 Activa’t  

Torneig multiesportiu  

Realització d’un music show  

 

 

 

 

3.OCUPACIÓ, 

HABITATIGE, 

MOBILITAT 

 

 

3.1. Emancipa’t  

 

Borsa d’habitatge jove  

Beca de transport  

 

3.2. Ocupa’t  

Assessories 

 

Treball en xarxa amb el Centre de recursos 

per l’ocupació: CRO  

Borsa de pràctiques entre joves estudiants i 

empreses municipals  
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Les línies estratègiques i els objectius son els següents:  

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 

Esdevenir un servei de referència i la porta d’entrada per a les 

demandes, interessos i necessitats de les persones joves de Calaf.  

 

 

 Potenciar el treball en xarxa entre joves del municipi. 

 Oferir un servei d’informació juvenil de referència al municipi pel jovent i les 

seves famílies.  

 Promoure actuacions educatives i de formació amb l’objectiu de treballar 

l’acompanyament dels i les joves en el seu projecte de vida. 

 Promoure hàbits saludables entre la població jove.  

 

 

 Seguir impulsant l’espai jove com espai de referència pels joves del municipi.  

 Crear espais de trobada entre joves, entitats i administració.  

 Promoure accions que permetin als joves participar de forma activa al 

municipi.  

 Donar suport a iniciatives juvenils facilitant eines i recursos necessaris. 

 Promoure accions que afavoreixin la convivència entre tot el jovent de Calaf. 

 

 

 Acompanyar els joves en les seves transicions.  

 Facilitar l’accés dels joves als recursos i serveis formatius i d’ocupació, així com 

els programes d’inserció laboral, i beques i ajuts. 

 Dotar dels recursos necessaris a tota la població jove que ho necessiti.  

 

 

 



PLA LOCAL DE JOVENTUT  

Calaf 2021 - 2024 
8 

 

 

METODOLOGIAI 

DESENVOLUPAMENT 
 
  
El disseny de les actuacions contemplades en el Pla Local de Joventut es fa d’acord 

a una diagnosi participativa de la realitat juvenil. Aquesta diagnosi participativa és 

un document d’anàlisi sobre la realitat del col·lectiu de joves del municipi que es 

desenvolupa amb la col·laboració expressa d’aquests, com també dels agents que 

tenen un contacte directe amb ells, amb l’objectiu d’identificar els elements o trets 

més característics que conformen la realitat dels i les joves del municipi. 

 

El procés de la realització del Pla Local de Joventut a partir de 2 fases: 

 

FASE DE LA DIAGNOSI  
  

Recollida documental i revisió secundària per a la realització Pla Local de joventut: 

La recollida documental va començar a mitjans del 2019 amb una entrevista 

exploratòria a diverses tècniques del municipi. A partir d'aquí es va fer una recollida 

d'informació, planificar el procés de diagnosi i requerir la documentació necessària. 

A continuació es va realitzar una revisió dels documents i fonts d'informació existents, 

com ara el PLJ anterior i les dades estadístiques demogràfiques, laborals, educatives, 

d'habitatge i de participació que l'IDESCAT i la Diputació de Barcelona, a través del 

programa Hermes, posen a lliure disposició. Un cop realitzada la Diagnosi Del Pla 

Local de Joventut s’ha pogut traçat una fotografia de la realitat juvenil del municipi 

degudament vertebrada i estructurada per tal de servir com a marc per a 

l'elaboració d'un Pla Local de Joventut que respongui de forma fidel i fidedigna a les 

necessitats i demandes reals del col·lectiu de joves del municipi. 

 
Anàlisi de la realitat juvenil i les polítiques de joventut a Calaf: grups de discussió i 

enquesta. 

Una altra forma de recollida de la informació que ha estat indispensable per a la 

realització del Pla Local ha estat  el treball de camp executat d'una forma exhaustiu, 

destinat a recollir informació de primera mà sobre les necessitats i demandes del 

col·lectiu jove del municipi, i al mateix temps escoltar i valorar a nivell polític com es 

preveuen aquestes propostes i quines línies de treball es poden realitzar per  tal de 

tirar-les endavant.  

Per a poder fer patent les necessitats dels i les joves del municipi de Calaf  es va 

elaborar una enquesta plantejada com una estratègia eficient per obtenir una 

aproximació quantitativa de la situació i valoració d’una part important de la 

població d’estudi. En total, s’ha recollit l’opinió de 172 joves. També es van dur a 

terme dues sessions participatives amb joves, una amb persones d’entre 13 i 17 anys 
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i l’altra amb majors d’edat. Va tancar el treball participatiu una trobada amb 

professionals i tècnics de l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’Institut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT  
  

Elaboració del Disseny del Pla Local de Joventut: Finalment, aquesta tercera fase 

relaciona l’anàlisi de la realitat juvenil amb les polítiques de joventut existents fins al 

moment, posant en correspondència les necessitats i els recursos disponibles. 

A partir de tot el treball previ, es plantegen els objectius estratègics que guien el Pla 

Local de Joventut i a través del qual es despleguen les actuacions necessàries per 

abordar les necessitats i problemàtiques detectades per, en definitiva, desenvolupar 

polítiques per fomentar el seu desenvolupament personal de les persones joves. 
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ANÀLISI DE LA 

REALITAT JUVENIL 
 
  
 

En aquest apartat es farà una anàlisi de les dades extretes durant la diagnosi del Pla 

Local de joventut, realitzada durant el 2019, és per això que algunes de les dades 

poden ser poc fiables, tenint en compte la situació generada a causa de la COVID-

19. Les dades estan extretes  tant de  les enquestes realitzades a tota la població jove, 

com en relació amb els debats generats durant les trobades participatives. Tota la 

informació està detallada a l’annex 1 (Diagnosi del Pla Local de Joventut).  

 

Calaf és un municipi situat a l’Alta Anoia, és el principal nucli de població de la 

comarca natural de l’Alta Segarra.  

 

A partir de les dades sociodemogràfiques, Calaf té una població, l’any 2019, de 3.535  

Del total de població de Calaf, 530 persones tenen entre 15 i 29 anys, i representen 

el 15% de la població total del municipi. 

 

 Si s’inclouen els adolescents d’entre 10 i 14 anys, aquest percentatge augmenta fins 

al 20,4%. El grup d’edat juvenil amb major pes és el comprès per joves d´entre 25 i 29 

anys, on es troba el 37,5% de la població jove del municipi; el segueix la població de 

15 a 19 anys, amb el 31,3%, i de 20 a 24 anys amb un 31,1%. 

 

EDUCACIÓ  
Un dels pilars educatius de Calaf és disposar en el mateix municipi de l’Escola Alta 

Segarra i l’Institut Alexandre de Riquer, quelcom que ja de per si crea unes 

dinàmiques i unes comunitats afavoridores del fet educatiu.  

 

Aquest fet fa que un 32,6 % de la població jove assoleixi els estudis obligatoris (dades 

del 2011). Per altra banda però el fet que a l’institut només s’hi puguin cursar dos tipus 

de batxillerat fa que un cop acabada la ESO, molts alumnes s’hagin de desplaçar 

per seguir amb els seus estudis. Això fa que el 25,28% de la població jove assoleix uns 

estudis post obligatoris.   

 

Una pràctica molt ben valorada, és la pràctica de classes de repàs ofertes des de 

l’institut per alumnes amb certes necessitats i amb risc d’exclusió. Fet que també 

dona suport amb classes de llengua estrangeres.  
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Cal destacar també el Centre de Recursos pe l’Ocupació (CRO) des d’on 

s’organitzen un munt d’activitats i formacions que poden ser de gran utilitat per al 

jovent, com ara formacions contínues en temàtiques diverses, cursos d’anglès, proves 

d’accés als CFGM i CFGS, etc  

 

Els recursos dels quals disposa l’ajuntament i que cal tenir en compte en relació a 

l’educació son els següents:  

 

Nom Descripció 

ESCOLA MUNICIPAL 

ALTA SEGARRA 

 

 

Es tracta d’un centre en el qual s’imparteix el segon cicle 

d’Educació Infantil (de tres fins a cinc anys) i l’Educació 

Primària (dels sis fins als dotze anys). A l’Escola es realitzen 

diferents tallers i xerrades orientatives de diferents 

temàtiques. 

IES ALEXANDRE DE 

RIQUER 

Institut d’educació secundària que acull joves de Calaf i 

de municipis propers. També es realitzen activitats i 

xerrades en temes educatius i de formació, com ara 

opcions a seguir després de l’ESO o del Batxillerat, etc. 

També es fan xerrades sobre beques, atenció a les noves 

famílies amb el suport de l’AMPA. Com activitats 

extraescolars s’organitzen classes de repàs i classes 

d’idiomes de forma gratuïta. 

SERVEI DE JOVENTUT Des del Servei de Joventut es dóna també informació als 

joves sobre educació i opcions acadèmiques. La tècnica 

de Joventut està dos matins a l’Ajuntament i una tarda a 

l’Espai Jove. També s’intenta promoure una programació 

d’activitats educatives que siguin d’interès pels joves, més 

enllà dels períodes de vacances escolars o les de 

caràcter esportiu. 

PIDCES Espai d'atenció presencial a l’institut que posa a l'abast 

dels i les joves recursos informatius d'interès i accions i 

estratègies que promouen experiències de participació. 

L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana 

durant l'hora del pati, tot i que les intervencions 

normalment són moltes més (formació i coordinació de 
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delegats/es, organització de campanyes informatives, 

activitats de dinamització, etc.).  

OFICINA JOVE DE 

L’ANOIA 

Servei d’orientació i assessorament acadèmic, laboral, 

formació i de mobilitat internacional, de forma presencial, 

ofert per l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia. 

CENTRE DE 

RECURSOS PER 

L’OCUPACIÓ 

(CRO) 

En el CRO els i les joves poden trobar ofertes específiques 

de formacions sobre temàtiques diverses, com ara 

formació continua, idiomes, etc. També en el CRO es 

realitzen les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau 

Mig (CFGM) i les de Grau Superior (CFGS). 

 

SALUT   

 

D’una banda, és molt important tenir present en tot moment el caràcter 

multidisciplinari i les múltiples ramificacions que té l’àmbit de la salut en la vida de 

qualsevol jove. És molt important tenir present la salut emocional, les relacions socials, 

la creació de la identitat... Per parlar de salut durant la joventut, i més concretament 

l’adolescència. També caldrà tenir molt en compte la influència de les xarxes socials, 

una eina de socialització clau dels i les joves d’avui que ha obert la porta a riscos 

nous. 

 

Pel que fa al consum, el 42% de joves menors del municipi de Calaf, afirma haver 

consumit alcohol algun cop a la setmana. 

 

En quant al consum de tabac, entre els joves adults (majors de 18 anys) un 30% dels 

enquestats/des afirmen fumar diàriament, mentre que entre els i les joves menors 

aquest percentatge baixa fins al 7%. 

 

Un 21,6% dels joves afirma fumar quan surt de festa o quan està amb els amics, els 

anomenats fumadors ocasionals. 

 

Gairebé un 15% de joves de les dues franges afirma que fuma haixix, més aviat 

esporàdicament, però sembla que forma part dels seus hàbits quan es troben entre 

amics o surten de festa.  

 

Davant d’aquesta realitat tan preocupant, cal fomentar la informació i les xerrades 

sobre els temes de consum, més enllà del mateix centre educatiu. Cal realitzar-les 

d’una forma més pedagògica, on es puguin conèixer experiències reals casos de 

persones que els expliquin de forma clara i directa les conseqüències d’un mal ús o 

consum de totes aquestes substàncies.  
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Pel que fa als hàbits alimentaris entre els joves menors, un 77% responen que dinen a 

casa amb la seva família, i que són els pares o un altre familiar qui s‘ocupa de la dieta 

alimentària. Hi ha un altre 18% que afirma dinar amb els seus amics o amigues i un 6% 

restant que no menja acompanyat. 

 

En quant a la pràctica d’esport,  un 68% del jovent menor d’edat practica algun tipus 

d’esport com a activitat extraescolar i un 60% del jovent major de 18 anys fa esport 

de forma més o menys regular. Això demostra una elevada pràctica de caràcter no 

organitzat, més endavant, a l’apartat d’esport s’especifica més sobre aquest 

apartat.  

 

En relació a temes sobre sexualitat, el 50% dels i les enquestats/des, afirma tenir 

informació insuficient sobre mètodes de salut sexual i reproductiva. Cal fomentar les 

formacions i xerrades orientades des del punt de vista de les relacions sexo afectives.   

 

Un 36,6% dels més joves i un 80% dels joves adults assenyalen les xerrades sobre 

sexualitat com una de les activitats principals que voldrien trobar a l’Espai Jove. 

 

En relació a les discriminació per qüestió de gènere, fins a un 27% del jovent major 

d’edat i un 35% del menor afirma haver patit algun tipus de discriminació en relació 

al gènere. Si eliminem de l’equació les respostes de tots els enquestats que es 

defineixen com a homes, aquestes xifres augmenten fins al 35% i el 58% 

respectivament. Es tracta de dades molt elevades que refermen la necessitat de 

treballar aquest aspecte des de la primera adolescència. 

 

Els recursos dels quals disposa l’ajuntament i que cal tenir en compte en relació a 

Salut són els següents:  

 

 

Nom Descripció 

CENTRES EDUCATIUS En els centres educatius del municipi es realitzen tallers i 

xerrades sobre salut jove, temàtiques com el consum 

d’alcohol, les drogues, la sexualitat, l’alimentació, etc. 

Destaquen les xerrades sobre experiències personals 

d’individus en el consum d’aquestes substàncies com a 

eina molt eficaç de cara a treballar amb la joventut, com 

les realitzades a través de l’entitat Eines. 

SERVEI DE JOVENTUT El Servei de Joventut també vetlla per unes bones 

pràctiques saludables entre la població jove. D’una 
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manera més informal que la resta, té contacte amb grups 

o col·lectius de joves que tenen certs usos abusius, i 

intenta donar informació i consells. També promou la 

programació d’activitats en temes de salut, més enllà de 

les esportives, si no també aspectes relacionats amb 

l’alimentació, l’alcohol, etc. 

PUNT DE SALUT A 

L’IES 

Programa que intervé en els centres educatius a través 

d’una infermera que un dia per setmana atén consultes o 

dubtes dels i les joves sobre temàtiques relacionades amb 

la salut. 

PROGRAMA GPS Aquest servei ofert des del Consell Comarcal de l’Anoia 

realitza una intervenció nocturna d’informació i 

assessorament de salut als espais d’oci nocturn dels 

municipis interessats (festes majors), posant a disposició un 

o diversos professionals itinerants. Principals tasques: 

Informació i assessorament en hàbits de consum 

saludables i prevenció de riscos associats al consum de 

drogues, alcohol, repartiment de preservatius, 

alcoholímetres d’un sol ús, material divers, etc. 

SERVEIS SOCIALS DE 

L’AJUNTAMENT 

Els Serveis Socials també intervenen en matèria de salut a 

través d’actuacions i programes específics, que depenen 

també del Consell Comarcal. 

PROGRAMA SALUT I 

PREVENCIÓ 

Des del PIDCES i el CRO, s’ofereix un espai d’informació i 

derivació, així com també es realitzen actuacions 

puntuals dirigides a informar i prevenir conductes de risc 

relacionades amb el consum d’alcohol i drogues, 

l’alimentació saludable, les relacions afectives i les 

relacions sexuals, les xarxes socials, etc. 
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ESPORTS I CULTURA   
 

A Calaf hi ha una alta implicació del jovent en activitats culturals i en especial una 

gran pràctica esportiva.  

 

Les polítiques i les activitats de cultura, oci i esport dirigides a la població jove de 

Calaf es poden dividir en dues grans categories: les que tenen caràcter més estable 

i permanent en el temps, com ara les beques i els diferents espais de promoció de 

l’esport, organitzat o no, que ofereixen opcions de lleure i d’oci; i les que tenen un 

caràcter puntual, siguin recurrents en el temps o no, com ara la Festa Major o els 

tornejos esportius.  

 

Tot i això a partir de les enquestes realitzades es pot extreure que els i les joves del 

municipi troba a faltar una programació estable d’activitats d’oci i cultura més 

adequada als gustos o interessos. En aquest sentit, només un 13,6% dels 

enquestats/des majors i un 14,4% dels menors es mostra plenament satisfet amb l’oci 

que es pot trobar a Calaf, havent-hi un 18% de majors i un 27% de menors que afirmen 

no trobar absolutament res al poble que els agradi. 

 

La manca d’oci al municipi provoca, així mateix, que els joves menors es trobin i 

passin moltes hores a la via pública, fet que fa pensar que des de l’administració 

s’haurien de promoure activitats orientades a fer poble, a construir comunitat i 

interessos comuns, per així aconseguir tenir una joventut més participativa, i no només 

del que les entitats promouen, sinó una població jove més desperta i activa. 

 

Els recursos dels quals disposa l’ajuntament i que cal tenir en compte en relació a 

esport i cultura són els següents:  

 

Nom Descripció 

 

ESPAI JOVE 

 

Equipament juvenil municipal, obre un dia per 

setmana, dinamitzat i conduït per la tècnica de 

joventut. Actualment és més un espai de trobada, 

però es té la voluntat de convertir-lo en espai 

vertebrador d’activitats per a joves. També es vol 

construir una biblioteca en aquest espai. 

EQUIPAMENTS 

ESPORTIUS I 

CULTURALS 

Camp de Futbol Municipal 

Pista Poliesportiva polivalent 

Piscina Municipal 

Pista multiesportiva  
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Escola de Música Municipal 

Biblioteca 

POLÍTIQUES D’OCI I 

CULTURA 

Beques culturals per a l’Escola de Música 

Projecte Calaf Cultura Jove 

Setmana Jove a l’estiu, Nadal Jove, Setmana Santa 

Jove 

PIDCES 

Escola de Basquet, Escola de Futbol 

Tornejos d’esport 3x3 de bàsquet, futbol, etc.  

Casal d’estiu de l’escola municipal 

FESTA MAJOR DE 

CALAF 

L’Associació cultural de Joves Polseguera organitza 

activitats durant la Festa Major, entre elles el concert 

jove a la pista poliesportiva. El jovent també participa 

en les festes de Barraques, Carnaval i Nadal. 

ENTITATS JUVENILS  

Agrupament Escolta i Guia Alexandre de Riquer 

Entitat juvenil Polseguera 

Diables de Calaf 

Unió Esportiva Calaf 

CB Calaf 

Futbol Sala 

 

 

PARTICIPACIÓ 
 

El moviment associatiu té una forta presència a Calaf, però no és la franja juvenil la 

més implicada i participativa.  

 

Fa cinc anys va néixer l’entitat juvenil Polseguera, formada per un col·lectiu de joves 

molt implicats en la vida del municipi i que participen activament, de la vida juvenil i 

cultural de Calaf. Tot i això la impressió és que hi ha una certa barrera invisible entre 

els i les joves que participen més activament en organitzar actes pel poble i els qui 

no. En tot cas, cal valorar molt positivament el fet que bona part dels participants en 

les sessions presencials destaqués la necessitat de trobar una estratègia per apropar-

se als joves que habitualment no participen, motivar-los, fer-los partícips de la vida i 

les decisions al municipi. 

 



PLA LOCAL DE JOVENTUT  

Calaf 2021 - 2024 
17 

 

 

 

A banda d’aquesta visió que tenen certs joves més participatius, les entitats i la seva 

participació en determinats espais o activitats, com la Festa Major, es valora molt 

positivament el seu paper, així com el fet que puguin organitzar activitats com ara 

barraques o activitats lligades a la festa. Tot i això, apareix la idea que també 

poguessin participar en la decisió dels grups de música i concerts que s’organitzen 

durant aquest període. 

 

A Calaf també existeix un Consell d’Infants que participa de certes decisions i que 

fins i tot té veu en el procés de decisió dels usos de diferents espais del municipi. 

Aquest procés vol evolucionar i que acabi sorgint un consell de joves.  

 

Un dels objectius seria convertir l’Espai Jove en el veritable punt neuràlgic per a la 

trobada i l’oci del jovent del poble. 

 

Els recursos dels quals disposa l’ajuntament i que cal tenir en compte en relació amb 

la participació són els següents:  

 

Nom Descripció 

ESPAI JOVE A l’Espai Jove es realitzen activitats i programacions de 

tallers diversos. Actualment la tècnica de joventut hi 

treballa un dia per setmana. S’està treballant per una 

reformulació d’usos i espais, amb l’objectiu que 

esdevingui un punt de referència per a la població jove. 

CENTRE DE 

RECURSOS PER A 

L’OCUPACIÓ 

(CRO) 

Espai destinat a promoure i facilitar l’accés al món del 

treball i la formació, així com a la reconversió de noves 

professions. També es realitzen Certificats de 

Professionalitat, formació continua com per exemple 

vinculada a feines diverses com ara manipulació 

d’aliments, tallers de formació, etc. També es realitzen 

cursos d’alfabetització o català per a nouvinguts 

(Programa conjunt amb el Consell Comarcal de l’Anoia). 

PUNT 

D’INFORMACIÓ 

JUVENIL I PIDCES 

Espais d’informació i assessorament juvenil, a l’Espai Jove 

i a l’institut (un tarda per setmana). 

PROGRAMA 

PARCIPA’T 

Programa que té com a objectiu crear espais de diàleg i 

participació entre entitats, joves i l’Administració. 
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SUPOR A 

INICIATIVES 

Des del Servei de Joventut s’ofereix suport tècnic, material 

i d’espais a les entitats juvenils. 

PLA DE 

CONVIVÈNCIA I DE 

COHESIÓ SOCIAL 

Estratègies per la millora de la convivència i la cohesió 

entre els veïns i veïnes de Calaf. També es realitzen 

actuacions des de l’Institut com ara Formació i 

dinamització de joves mediadors, Joves voluntaris per a 

l’estudi assistit i el programa Compartim estones entre 

alumnes de 3r d’ESO i el casal d’avis. També es treballa 

des de l’Institut el tema de l’assetjament escolar i 

cyberbulling. 

AGRUPAMENT 

ESCOLTA I GUIA 

ALEXANDRE DE 

RIQUER 

Grup molt actiu de joves que treballa els valors i 

l’educació en el lleure entre el jovent de Calaf.   

ENTITAT 

POLSEGUERA 

Entitat juvenil que fomenta la participació juvenil i, entre 

d’altres, promou activitats adreçades a cohesionar i 

millorar la convivència a Calaf. Realitzen per exemple 

l’activitat de Carnaval amb conveni amb l’Ajuntament, 

activitats específiques a la Festa Major, Carnval etc. 

ESPAIS ESPORTIUS A Calaf té una forta presència l’esport juvenil amb un gran 

nombre de joves que practiquen esports de forma 

associada (clubs de futbol, bàsquet, etc) o de forma no 

organitzada (pistes públiques esportives, piscina 

municipal, etc). 

CASAL, CASINO, 

TEATRE 

Són entitats privades del municipi on es realitzen activitats 

adreçades a fomentar la creació cultural entre els joves. 

FIRA D’ENTITATS DE 

CALAF 

Mostra de les entitats i de les seves activitats. 

CANALS DE 

COMUNICACIÓ 

L’Ajuntament de Calaf compta amb nombrosos canals 

de comunicació amb la ciutadania: facebook, web 

municipal, etc. Així mateix, el Servei de Joventut disposa 

d’un perfil de Facebook (en desús) i Instagram jove, on es 

van penjant de manera regular les activitats que 

s’organitzen per a joves. 
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OCUPACIÓ, HABITATGE I MOBILITAT 
 

Els i les joves adults/es de Calaf tenen una forta preocupació en relació amb el tema 

de l’habitatge, i no només pel que fa a la dificultat d’accés, sinó també amb relació 

a qüestions molt més estratègiques, lligades al model de poble que es vol construir.  

 

Consideren que viure i treballar a Calaf és molt complicat, ja que el tema feina també 

és difícil d’aconseguir al municipi, que lligat a un transport públic gairebé inexistent 

provoca que si un jove troba feina fora de Calaf difícilment tornarà per residir-hi. 

 

Des de l’Ajuntament es vol apostar per projectes alternatius o de nous tipus o models 

d’allotjaments, com la masoveria urbana, aprofitar o rehabilitar edificis existents i 

deixar de facilitar la construcció de noves promocions a les quals ben pocs ciutadans 

poden accedir. Així mateix volem seguir treballant i donant suport a alternatives 

durant el procés d’emancipació, ja que la majoria dels i les joves, està preocupat pel 

tema d’accés a l’habitatge al municipi. 

 

En relació amb la mobilitat i quin tipus de transport utilitzen els joves, existeix una gran 

problemàtica des de fa molts anys sobre un deficient transport públic. 

 

Pel que fa a l’atur juvenil, els joves d’entre 25 i 29 anys són els que en pateixen més. 

És aquest col·lectiu de joves, juntament amb els de 20 a 24 anys, el primer que després 

d’acabar els seus estudis universitaris volen tenir una oportunitat en el mercat laboral, 

pel que d’una forma evident sempre tindran percentatges d’atur més elevats que la 

resta de franges més joves. 

 

Tot i això és rellevant tenir en compte el nombre d’ocupats joves (menors de 34 anys), 

que l’any 2019 eren 326 joves a Calaf. 

 

Existeix entre el jovent de Calaf una predisposició molt gran a desplaçar-se per motius 

laborals; de fet, els i les participants als tallers parteixen amb naturalitat de la base 

que per treballar cal marxar de Calaf. 

 

Des del Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO) de Calaf es duen a terme 

diversos projectes per incentivar la contractació de persones joves al municipi. 

També des del CRO es gestionen altres iniciatives com ara els Programes de Garantia 

Juvenil, adreçats específicament al col·lectiu jove. Aquest programa, que ja s’ha 

realitzat en diferents edicions a Calaf, ha afavorit la contractació de joves 

professionals amb estudis universitaris o de Cicles. 
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Els recursos dels quals disposa l’ajuntament i que cal tenir en compte amb relació a 

la ocupació, habitatge i mobilitat són els següents:  

 

Nom Descripció 

BORSA SOCIAL 

D’HABITATGE DE 

L’ANOIA 

El Consell Comarcal de l’Anoia, des de l’Oficina Local 

d’Habitatge, disposa d’un espai presencial on ofereix els 

serveis de Borsa de mediació per al lloguer social entre 

propietaris d’habitatges buits i possibles llogaters, els 

serveis d’informació i assessorament en matèria de deute 

hipotecari i pèrdua d’habitatge i els serveis de tramitació 

del Registre de sol·licitants d’HPO, a disposició de tothom, 

tan joves com altres col·lectius. 

PROMOCIÓ DE 

PISOS DE 

PROTECCIO 

OFICIAL  

La promoció de pisos de protecció oficial depèn de 

l’Agència d’Habitatge. En aquest sentit l’Ajuntament 

ofereix informació i assessorament als joves o col·lectius 

interessats en participar-hi, però no depèn en cap cas de 

l’Ajuntament. 

PUNT 

D’INFORMACIÓ 

JUVENIL (PIJ) 

Des del Punt Jove de Calaf s’ofereix informació en 

matèria d’ajuts a l’habitatge. 

Així com, la persona de referència del PIJ realitza una 

primera acollida en temes laborals, deriva els i les joves 

cap a altres serveis, ajuda en la realització de CV, etc. 

OFICINA JOVE DE 

L’ANOIA 

Servei presencial d’orientació i assessorament  acadèmic, 

laboral i de formació. 

CENTRE DE 

RECURSOS PER A 

L’OCUPACIÓ 

(CRO) 

Servei d’assessorament en orientació laboral i de 

formació. També realitzen accions puntuals com sessions 

o xerrades, formacions, etc. Servei també de suport als 

Programes de Garantia Juvenil i Casa d’Oficis. 

TRANSPORT PÙBLIC Calaf disposa d’un tren que fa el trajecte Lleida- 

Barcelona i de servei d’autobusos, tant per anar a 

Manresa com a Igualada. Tot i això les freqüències, tant 

de tren com d’autobús són molt reduïdes i el servei és 

molt limitat.  
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ANÀLISI DE LES 

POLÍTIQUES DE 

JOVENTUT 
 
  
 

Si revisem el nostre marc de referència, podem veure com: 

 

MARC GENERAL DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE 

CATALUNYA I LEGISLACIÓ VIGENTS 
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 estableix les grans línies 

estratègiques que permeten guiar les polítiques de joventut a Catalunya. Planteja 

com a VISIÓ una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus 

projectes de vida i les seves expectatives, una societat socialment més justa i una 

societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el 

desenvolupament del seu entorn. D’aquest, se’n deriven els 7 reptes estratègics per 

aquest decenni que ja s’acaba: 

 

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

 

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

 

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

 

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

  

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

     en allò col·lectiu de les persones joves.  

 

Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta   

     cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.  

 

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

    vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes 

    d’organització col·lectiva.  



PLA LOCAL DE JOVENTUT  

Calaf 2021 - 2024 
22 

 

 

Cal tenir en compte que la vigència del Pla Nacional de Joventut finalitza aquest 

2020 i estem pendents de la nova formulació estratègica que ens plantegin a nivell 

de país, que, probablement no disposarem en format de Pla Nacional el pròper any 

2021 ates a que els processos d’elaboració s’han vist afectats a causa de la greu 

crisis sanitària en la que ens hem vist immersos. 

 

 

LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A CALAF  

 
Pel que fa a la dotació de recursos humans, el municipi disposa de dues 

professionalsdedicades a impulsar les polítiques de joventut a Calaf, per una banda 

la tècnica dinamitzadora de joventut compartida, a partir de la signatura del conveni 

amb el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia l'any 2008. La 

dedicació actual és de 15 hores setmanals. Per altra banda hi ha contractada una 

persona dinamitzadora per l'equipament juvenil, des del gener del 2019, amb un total 

de 8 hores. 

 

 

En relació amb els recursos econòmics, el pressupost de joventut de l'ajuntament de 

Calaf 2.950 € essent el pressupost total de l'ajuntament de Calaf de 4.957.742,77 €. 

Això situa el percentatge dedicat a joventut en un 0,06%. 

 

El Servei d'Informació juvenil és destinat a oferir informació i assessorament sobre 

diversos àmbits, per bé que alguns temes més específics són atesos per altres 

professionals del propi ajuntament com pot ser el Centre de Recursos per l'ocupació 

(CRO). 

 

L'Espai Jove del que disposa el municipi és un bon enllaç de contacte entre els joves 

del municipi i la Regidoria de Joventut per tal de recollir propostes i intercanviar 

opinions, així com realitzar accions destinades a joventut, com són tallers, activitats i 

trobades de joves. 

 

Cal destacar, però, que el Servei d'Informació Juvenil és present a la web i Instagram 

de l'ajuntament, així com xarxes socials pròpies (Instagram i Whatsapp) per tal 

d'assegurar un canal comunicatiu permanent entre els joves del municipi i el 

consistori. 

 

Respecte a els recursos estructurals cal tenir en compte que el municipi compta amb 

un nou equipament específic per a joves, el qual disposa de diverses sales per a la 

realització d'activitats esmentades anteriorment. És per aquest motiu que durant el 

2019, el consistori ha sol·licitat a Diputació de Barcelona un assessorament per a la 

realització d'un pla d'usos adient de l'espai. 
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A L’ANOIA  
El Servei Comarcal de Joventut té la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les 

polítiques de joventut a la comarca de l’Anoia, mitjançant el suport i la coordinació 

entre els ajuntaments i els agents territorials que intervenen en el món juvenil de la 

comarca en el marc del Pla Comarcal de Joventut, que enguany es presenta pel 

període 2020-2024.  

 

Els eixos principals de treball del Pla Comarcal són: Fem xarxa i fem comarca, 

Acompanyament a les transicions, Benestar i Salut, i Cohesió i participació. 

 

“Eixos que concreten en 16 objectius estratègics, dividits en 16 programes 

d’actuació i d’on es deriven un total de 37 projectes als que els diferents 

municipis de la comarca de l’Anoia poden sol·licitar mitjançant el 

Catàleg de Serveis que impulsa el Consell Comarcal de l’Anoia”  
 

 

 

Actualment, a través del catàleg esmentat, Calaf sol·licita la figura del Tècnic 

compartit de joventut (TDIC), i el servei de Grup de Promoció de la Salut (GPS) que 

duu a terme intervencions en matèria de salut a les Festes d’Oci Nocturn, així com, 

formació en el mateix àmbit.  
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SISTEMATITZACIÓ 
 
  
 

La sistematització ens permetrà planificar a través dels factors que determinen els 

Eixos i programes proposats. A la vegada ens farà visibles dades tals a quins 

destinataris van dirigits més les actuacions o quins temps ens marquem durant el 

desenvolupament del Pla Local de Joventut, quins són els agents que intervenen i 

quines coordinacions es realitzen. 

 

 

DESTINATARIS 
Els destinataris d'aquest Pla són totes les persones joves de Calaf d'entre 12 i 29 anys, 

contemplant també, aquelles persones joves de fins a 35 anys en àmbits concrets 

com són l'habitatge i l'ocupació. 

 

 

Els programes contemplen actuacions per a tota la població juvenil. Segons 

actuacions dels programes les accions més vinculades als àmbits acadèmic i de 

formació van adreçats més a la franja més jove de població com són sobretot als 

joves de 12 a 18 anys, però també als joves de 18 a 35 anys, ja que cal tenir en 

compte que hi ha dues actuacions que es realitzen dintre de l'institut. Amb la franja 

de joves de 16 a 35 anys però, es centre sobretot les actuacions en l'àmbit 

d'emancipació juvenil, ocupació i habitatge. 

 

 

Actuacions, que en algunes ocasions seran compartides i que, en d'altres, excloents 

en funció del grup d'edat. Si bé aquests són els destinataris directes d'aquest 

document, també val a dir que hi ha destinataris indirectes com les famílies d'aquests 

joves, les entitats municipals en les quals es puguin veure implicats/des i, en suma, 

tota la comunitat que conforme el municipi. 

 

RECURSOS 
Per fer possible el desplegament Pla Local de Joventut, hem de tenir en compte els 

diferents recursos dels quals disposa l’Ajuntament de Calaf:  

 

 RECURSOS HUMANS  

La regidoria de joventut compta amb la figura política (regidora de joventut), una 

figura tècnica i una dinamitzadora per l’equipament.  
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 Per la implementació d’aquest Pla Local de Joventut es seguirà apostant per la 

figura de la Tècnica - dinamitzadora de Joventut compartida i la figura Dinamitzadora 

i informadora juvenil.  

 

Aquest projecte va ser impulsat des del Consell Comarcal de l’Anoia a mitjans de 

2009 arrel les necessitats existents en 5 municipis de la comarca. Aquests municipis 

tenien unes mancances reals en termes de joventut i aquest projecte pretenia 

dóna’ls-hi resposta. En els municipis petits com és el nostre cas, va ser una aposta 

important el poder disposar d’una figura tècnica dinamitzadora de joventut. Aquesta 

figura compartida és des d’aquells moments el referent municipal en temes de 

Joventut.  

 

La dedicació de la de les figures tècnica i dinamitzadora sumen un total de 23 hores 

setmanals, de les quals 15 hores les realitza la tècnica, sent present a l’espai jove a 

l’Ajuntament i a l’institut,  i 8hores la figura dinamitzadora i informadora, sent present 

a l’espai jove.  

 

Un tret de qualitat és el treball coordinat entre la pròpia tècnica - Ajuntament amb 

el Consell Comarcal de l’Anoia (Anoia Jove – Oficina Jove de l’Anoia) que dóna 

suport i seguiment a les tasques que duu a terme. Aquesta figura estarà present amb 

les diferents taules de professionals comarcals com també a les trobades del territori.  

 

Cal tenir present que a més de les figures pròpies del departament també es 

contemplen la col·laboració d’altres figures del consistori i agents que seran 

necessaris en el desplegament de determinats programes (tècnica d’ensenyament, 

tècnics d’ocupació, tècnica d’esports, coordinadora pedagògica de l’institut, 

serveis socials, tècnics assessors especialistes etc.), així com de les persones 

responsables de la conducció de tallers i xerrades de caràcter puntual. També 

comptem amb els suports tècnics d’altres administracions com són el Consell 

Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Direcció General de Joventut.  

 

A nivell humà cal tenir en compte dels recursos que ens ofereixen administracions i 

entitats en conveni a les administracions per al desenvolupament d’accions al 

municipi com són les xerrades, tallers i activitats de diferents àmbits (salut, educació, 

ocupació, mobilitat internacional, etc.), per aquests recursos comptarem amb la 

col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia (en les diferents àrees), Diputació de 

Barcelona, Direcció General de Joventut i entitats col·laboradores. 
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 RECURSOS FUNCIONALS /ESTRUCTURALS  

L’Ajuntament de Calaf posa a l’abast del PLJ tots els recursos municipals 

d’infraestructures disponibles. Comptem amb diversos espais on poder dur a terme 

les accions que s’emmarquen en aquest pla. Espais on es durà a terme les accions 

del PLJ:  

 Espai jove de Calaf  

 Institut Alexandre de Riquer  

 Centre de Recursos per a l’Ocupació  

 Ajuntament  

  Espais públics (places, carrers, parcs...)  

  Instal·lacions esportives  

 Espais polivalents com la Sala d’actes municipal  

 

Pel que fa al servei continuat i setmanal es disposarà d’un equipament municipal 

destinat únicament al jovent, l’Espai Jove de Calaf. Aquests estaran dotats del 

mobiliari, recursos i material necessari (taula, cadires, telèfon, Wifi, material fungible, 

etc.). 

 

En quant a l’ordinador i el telèfon mòbil, el Consell Comarcal de l’Anoia disposarà 

d’un ordinador portàtil, així com d’un telèfon mòbil, per facilitar el treball de la 

tècnica tenint en compte que és una figura itinerant. 

 

FINANÇAMENT 
El finançament real de joventut es basa en la partida destinada a la regidoria de 

joventut. Aquesta partida varia depenent dels anys però sempre s’aposta per una 

partida econòmica per a cobrir les necessitats bàsiques de joventut, i per tant els 

costos de les actuacions que es detallen més endavant.  

 

També cal tenir en compte les despeses previstes del cost del conveni amb el Consell 

Comarcal de l’Anoia per la figura tècnica i  el cost de la figura dinamitzadora de 

joventut, partida a part de la pròpia de la regidora de joventut.  Tanmateix, 

comptarem amb els suports materials, tècnics i econòmics de la Diputació de 

Barcelona i de la Direcció General de Joventut. 

 

METODOLOGIA 
La metodologia que ens plantegem vol seguir apostant per una mirada transversal 

de les polítiques de joventut. Doncs, no tan sols és la regidoria de joventut qui 

desenvolupa polítiques de joventut i caldrà coordinar-se i treballar amb xarxa entre 

els diferents professionals del territori que s’han esmentat, per tal de fer efectiva 

aquesta implicació de tots els agents en l’execució del pla.  
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Així mateix, el principi de territorialitat ens porta a poder oferir als i les joves la major 

part dels serveis en el lloc on resideixen. És per això, que és una línia metodològica 

d’aquest document treballar en base a una lògica descentralitzadora que ofereixi 

un servei de proximitat garantint aquells índexs de qualitat que ens marquem.  

 

Per últim, no volem deixar de banda que són molts els àmbits i eixos que travessen les 

vides de les persones joves, és per això, que en l’abordatge de la nostra tasca, hem 

de pensar en fer-ho des d’una lògica interseccional que entengui la diversitat del 

col·lectiu jove a fi d’adequar el nostre encàrrec a la infinitat de situacions diferents 

que se’n puguin derivar. Doncs, no existeix un jove idèntic a un altre i les nostres 

polítiques volen posar cura a aquesta idiosincràsia de les adolescències. 

 

PARTICIPACIÓ 
L’elaboració del Pla Local de Joventut ha estat possible gràcies a la participació de 

diferents perspectives: joves, tècnics, polítics i altres agents. Que junts han formulat la 

realitat que es descriu en la Diagnosi del PLJ. 

 

A partir del disseny és preveuen altres espais de participació per seguir treballant el 

desenvolupament del PLJ:  

 

 Espais de participació tècnica: es realitzaran espais de trobada i de revisió del 

desenvolupament del PLJ. Com ve ja hem dit abans amb els diferents agents 

que van participar de les sessions de treball del PLJ, i que a més són part 

important del desplegament dels programes.  

 

 Consell de joves: aquest projecte s’emmarca en participativa  i de millora de 

la comunicació. S’avaluarà el desplegament del PLJ i les polítiques de 

joventut municipals a través de sessions on es debatran els diferents àmbits 

d’actuació i la seva aplicació. 

 

 

AVALUACIÓ 
Les formes d’avaluació del PLJ aniran per una banda a través dels espais de 

participació creats tant amb joves i tècnics: 

 Espais de participació tècnica  
 Consell de joves  

 
 Per altra banda també es treballarà a través de:  

 Reunions de seguiment i d’avaluació de l’equip polític i tècnic.  
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A partir d’aquestes eines s’avaluarà els tres eixos proposats i la seva aplicació, els 

objectius que ens proposàvem en cada eix, com s’està desenvolupant, els 

mecanismes de coordinació i les accions que s’hi preveuen. Caldrà avaluar si s’estan 

arribant als objectius plantejats i en cada cas veure si cal redefinir actuacions 

aportant millores o proposar-ne de noves. Hem de ser conscients aquest ha de ser 

document viu i cal tenir present les realitats en cada moment. 

 

COMUNICACIÓ 
La comunicació que s’ha utilitzat durant tot el procés d’elaboració del PLJ ha estat 

diversa en funció dels destinataris als quals es volia arribar:  

 

 Cartells informatius: s’han elaborat i documents de difusió com són cartells tant 

per les sessions de joves i entitats.  

 Correus electrònics i trucades: a entitats, polítics, tècnics i agents per a la 

participació en les sessions participatives de tècnics i d’entitats, i en les entrevistes 

polítiques. També s’ha fet difusió de les diferents sessions a través d’aquests canals 

per a que altres serveis puguin fer-ne difusió. 

 Reunió de delegats/des: s’ha explicat a tots els delegats/des de l’institut el procés 

d’elaboració del PLJ convidant als joves en la seva participació. 

  Xarxes socials: s’ha fet difusió a través de l’Instagram de Calaf jove (calaf_jove), 

l’Instagram de l’ajuntament de Calaf (ajcalaf) i l’Instagram de l’oficina jove de 

l’Anoia (aoficinajove_anoia). També a través de WhatsApp, on es va fer arribar 

la informació a diferents grups de WhatsApp.  

 

Aquestes quatre vies seran les que ens acompanyaran també en el procés 

d’aplicació del PLJ.  
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ACTUACIONS 
 
  
 

La següent proposta d’actuacions busca definir en activitats concretes els 3 eixos 

d’actuació que s’han prioritzat pel Pla Local de Joventut.  

 

Les presentem a mode de fitxes i després del títol i una breu descripció inicial a 

l’encapçalament d’aquestes, veureu com en cadascuna d’elles es dona resposta a 

un dels objectius plantejats, alhora que desplega un seguit d’objectius operatius que 

són propis de l’acció que es vol dur a terme.  

 

La franja de joventut és molt àmplia i és per això que definim també en quines edats 

es concreta cada proposta i quins són els principals agents que hi intervenen per a 

la seva realització. Així mateix, també trobem important saber amb quins recursos 

hem de comptar per dur-les a terme i definir aquells indicadors de qualitat que volem 

assolir. Doncs, serà d’aquesta manera, que amb el pas del temps podrem avaluar de 

forma àgil quin és l’impacte que les actuacions plantejades està tenint sobre els i les 

joves del municipi. 

 

 Ja hem avançat que la comunicació estratègica és un element cabdal per garantir 

els bons resultats en matèria de joventut, és per això, que en cada actuació també 

s’ha buscat definir com ha de ser aquesta comunicació. Ja sigui, establint el canal 

idoni en cada cas o el missatge amb les idees de pes que caldrà traslladar a la 

ciutadania. 

 

Finalment, tot i que entenem aquest com un document viu que caldrà anar revisant, 

en l’últim apartat de la fitxa hem volgut reflectir de forma molt gràfica en quin mes 

de l’any caldrà dedicar esforços a cadascuna de les actuacions per, d’aquesta 

manera, dibuixar el calendari i la cronologia d’actuació que trobareu també 

detallada de forma sintètica després de les fitxes a l’apartat de temporització.  

 

En resum, a continuació trobareu les actuacions que es vincularan als diferents plans 

d’actuació anuals del 2021, 2022, 2023 i 2024 adaptant-los llavors a la realitat del 

moment segons cada necessitat. 
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ACTUACIÓ  Creació camí amable  

 

DESCRIPCIÓ 
 Mitjançant un grup de joves i un grup de persones de la 

tercera edat, es treballarien conjuntament per a crear un 
circuit adaptat a les persones de la tercera edat, amb 
bancs, fonts, i materials per fer cert exercici físic, per tal 
que puguin caminar d'una forma segura pels entorns de 
Calaf. 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

 Promoure hàbits saludables entre la població jove.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 Crear un projecte intergeneracional que acabi 
esdevenint quelcom consolidat. 

 Potenciar la participació dels joves i de les persones 
de la tercera edat 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-18 anys i persones de la tercera edat. 

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

 Joves i persones de la tercera edat participants.  
Tècnica de joventut, dinamitzadora de joventut, tècnica de 
la gent gran, tècnic de medi ambient i serveis tècnics de 
l’ajuntament. 
 

 

RECURSOS 

 

 Recursos humans: Joves i persones de la tercera edat 
voluntàries i participants en el projecte i  treballador/es de 
l’ajuntament.  
Recursos econòmics: es preveu l’actuació dins la partida 
de joventut. 

 

 

 

INDICADORS 

 

  

 Creació del grup de joves voluntariós  

 Creació del grup de persones granes voluntàries  

 Creació del camí amable  
 

 

COMUNICACIÓ 

 

 Per a la realització del projecte es faran reunions internes 
entre institut i casal de la Gent Gran, per tal d’aconseguir 
un grup motor que tiri endavant el projecte. Un cop es 
comenci a treballar es farà ressò al municipi mitjançant 
notícies a la web, altiplà (revista municipal) i xarxes socials.  

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ● ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

2022 ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

2023 ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

2024 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 
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ACTUACIÓ  Formació de sexualitat   

 

DESCRIPCIÓ 

 Realització d’una formació continuada sobre sexualitat a 
l’institut del municipi, on englobi alumnes i professorat.  

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Promoure actuacions educatives i de formació.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 Trencar tabús sobre temes relacionats amb la 

sexaulitat 
 Aconseguir crear un treball continuat sobre 

sexualitat dins el centre educatiu per tal de poder 
cobrir les necessitats dels joves. 

 
 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-18 anys que formin part de l’Institut Alexandre 
de Riquer.  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Joves del centre educatiu, claustre del centre educatiu.  
Tècnica de joventut, regidora de joventut i empresa/entitat 
contractada per a la realització del projecte.  
 

 

RECURSOS 

 

 Recursos humans: Suport de treballadores de l’ajuntament 
i persona contractada per a realitzar el projecte.   
Recursos econòmic: Es preveu l’actuació dins la partida de 
polítiques d’igualtat i de joventut.  

 

 

 

INDICADORS 

 

  
 

 Incloure les formacions dins el currículum del centre 

 Fer valoracions amb els i les joves sobre els 
aprenentatge aconseguits  

 

COMUNICACIÓ 

 

 Es farà una comunicació interna del centre per a famílies i 
alumnes. Un cop es tiri endavant el projecte se’n farà una 
notícia a la web de l’ajuntament.  
 
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ● ● ● ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 

2022 ● ● ● ● ● ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 

2023 ● ● ● ● ● ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 

2024 ● ● ● ● ● ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ 
 

Espai Jove  

 

DESCRIPCIÓ 

 Seguir potenciant l’espai jove com un espai de referència 
entre la població jove del municipi, creant una programació 
d’activitats continuada i d’interès per a la població jove.  
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Oferir un servei d’informació juvenil de referència al 
municipi per el jovent i les seves famílies.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 Fer de l’espai jove un punt de trobada referent. 
 Proposar una programació estable d’activitats a 

l’espai jove 
 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-29 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Regidoria de joventut, tècnica i dinamitzadores de joventut  

 

RECURSOS 

 

 Equipament municipal de joventut amb wifi, mobles, pc, 
jocs de taula, play station i altres  
Partida de joventut  
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  
 

 Creació d’una programació estable d’activitats  

 Nombre de participants en les activitats  

 Nombre de joves que venen en una tarda a l’espai 
jove  

 
 

COMUNICACIÓ 

 

 Es farà difusió per xarxes socials, tant del mateix 
equipament com les oficials de l’ajuntament.   
 
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 

2022 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 

2023 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 

2024 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ 
 

Servei d’informació juvenil a l’institut   

 

DESCRIPCIÓ 

 Servei d’informació juvenil descentralitzat a l‘institut durant 
l’hora del pati, un dia a la setmana. Així com dinamització 
d’actuacions  (activitats, tallers i xerrades) educatives i 
d’informació d’interès juvenil de diferents àmbits (salut, 
educació i formació, violència de gènere, mobilitat 
internacional...) dins el mateix centre.  
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Oferir un servei d’informació juvenil de referència al 
municipi per el jovent i les seves famílies.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 Oferir un punt d’informació juvenil descentralitzat a 

l’institut  
 Fer derivacions de casos des del PIDCES a una 

assessoria més completa  
 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-18 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Regidoria de joventut, tècnica de referència, coordinadora 
psicopedagogia del centre.  
 
 

 

RECURSOS 

 

 Tallers i xerrades 
Informació en relació a les necessitats dels joves  
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  

 Nombre de joves que venen a informar-se durant 
l’hora del pati 

 Nombre de xerrades que es realitzen a l’institut.  

 

COMUNICACIÓ 

 

 Es farà difusió per xarxes socials,  
 
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ● ● ● ● ● ● ◌ ◌ ● ● ● ● 

2022 ● ● ● ● ● ● ◌ ◌ ● ● ● ● 

2023 ● ● ● ● ● ● ◌ ◌ ● ● ● ● 

2024 ● ● ● ● ● ● ◌ ◌ ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ 
 

Cursos de lleure  

 

DESCRIPCIÓ 
 Realització del curs de premonitori de lleure de forma 

periòdica durant el juny. Així com potenciar la realització 
del curs de monitors i directors de forma esporàdica 
conjuntament amb el Centre de Recursos per l’ocupació 
(CRO).  
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

 Promoure actuacions educatives i de formació amb 
l’objectiu de treballar l’acompanyament dels i les joves en 
el seu projecte de vida.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 Consolidar el curs de premonitors de lleure  
 Realitzar cursos de monitors i directors de lleure a 

Calaf 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 14-29 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

 Regidoria i tècnica de joventut, treballadores del CRO i 
empresa/ entitat que realitzi el curs.  

 

RECURSOS 

 

 Espai adequat per a la realització del curs 8taules, cadires, 
pantalles, projectors wifi...).  
Partida de joventut.  
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  Joves inscrits al curs  

 Joves que han trobat feina gràcies al curs (de 
monitor/a o director/a). 

 Joves que han obtingut el títol un cop finalitzat el 
curs, tant la part pràctica com teòrica.  
 

 

COMUNICACIÓ 

 

 La informació es difondrà a través de Xarxes socials de 
l’equipament juvenil, del CRO i de l’ajuntament.  

 

 

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ◌ ● ◌ ◌ ● 

2022 ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ◌ ● ◌ ◌ ● 

2023 ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ◌ ● ◌ ◌ ● 

2024 ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ◌ ● ◌ ◌ ● 
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ACTUACIÓ  Capsules formatives   

 

DESCRIPCIÓ 
 Micro cursos d’interès dels joves que puguin realitzar de 

forma extraescolar: cuina, robòtica, autodefensa, disseny 
gràfic... El projecte es vol vincular amb l’AMPA de l’institut 
per tal de que es puguin realitzar les activitats 
extraescolars a l’espai jove. A llarg termini vol ser un 
projecte propi de l’espai jove, i que per tant que sigui obert 
a tota la població jove del municipi.  

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Promoure actuacions educatives i de formació amb 
l’objectiu de treballar l’acompanyament dels i les joves en 
el seu projecte de vida.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 Afavorir l’aprenentatge i la formació de joves d’una 

manera activa i participativa.  
 Fomentar formacions extra curriculars per joves  

 
 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 16-25 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

 Regidoria de joventut amb la tècnica i dinamitzadora 
referents.  
AMPA de l’institut 
Personal contractat per els cursos 
 

 

RECURSOS 

 

 Espai adequat amb wifi, taules i cadires, projector i pantalla 
Partida pressupostària de joventut  

 

 

 

INDICADORS 

 

  Nombre de cursos programats i realitzats 

 Nombre de joves inscrits a les activitats 

 Fitxa avaluatòria realitzada per part dels participants  
 
 

 

COMUNICACIÓ 

 

 La informació es difondrà per les xarxes socials de 
l’ajuntament. També es farà arribar la informació als 
delegats/des de l’INS. I es farà difusió a través de xarxes 
socials i correu electrònic de l’AMPA.  
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● 

2022 ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

2023 ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

2024 ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 
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ACTUACIÓ  Consell de joves  

 

DESCRIPCIÓ 
 Creació d'un grup de joves implicats i motivats en 

organitzar i realitzar activitats de forma activa al municipi, 
així com ser una veu directa amb l'administració, per tal 
que puguin exposar les necessitats reals que té la joventut 
del municipi. Es començaria a treballar amb delegats i 
joves de l'institut i d'entitats juvenils del municipi. 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Promoure accions que permetin als joves participar de 
forma activa al municipi.   

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 Crear un espai de participació pels joves de Calaf i 
rodalies 

 Potenciar la organització i realització d’activitats 
juvenils impulsades pels pròpies joves.  

 
 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-20 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

 Regidoria de joventut amb tècnica i dinamitzadora 
referents.  
Joves de l’institut  
Joves que formen part d’entitats juvenils  
 

 

RECURSOS 

 

  
Espai adequat per fer trobades, material necessari per a 
activitats. 
Partida pressupostària de joventut.  
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  Nombre de joves que formen el consell de joves 

 Nombre de trobades que fa el consell de joves 

 Nombre d’activitats impulsades i realitzades pel 
consell de joves 

 
 

 

COMUNICACIÓ 

 

 Es farà un campanya per a captar els joves a partir de les 
xarxes socials i a posteriori es proposarà als i les joves si 
volen crear la seva pròpia pàgina d’instagram.  
 
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ◌ ● ● ● ● 

2022 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 

2023 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2024 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ  Cessió de l’espai jove  

 

DESCRIPCIÓ 

 Cedir l’espai joves a entitats o grups de joves que el 
necessitin per reunir-se, fer formacions o qualsevol altre 
activitat que pugui ser beneficiaria pels joves i/o el municipi.  
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

 Seguir impulsant l’espai jove com espai de referència pels 
joves del municipi, aconseguint que sigui un punt de 
trobada entre joves, entitats i administració.   
 

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 Aconseguir que l’espai jove esdevingui un espai de 
referència per joves de totes les edats.  

 Crear xarxa entre entitats  
 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-20 anys, joves associats a entitats...  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Regidoria de joventut amb la tècnica i la dinamitzadora de 
referència  
 
 

 

RECURSOS 

 

 Espai adequat (wifi, taules, cadires, projector, pantalla...)   
 
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  
 

 Nombre de trobades que es realitzen a l’espai jove  

 Nombre de joves que venen a l’espai per reunir-se  

 Fitxa de valoració de l’espai per part dels i les joves  
 
 
 

 

COMUNICACIÓ 

 

 Es farà una campanya per xarxes socials on s’expliqui que 
l’espai jove també és un espai de trobada per reunir-se i fer 
activitats en grups.  
 
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2022 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2023 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2024 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ  Creació d’una xarxa de joves de vetlla  

 

DESCRIPCIÓ 

 Durant l’oci nocturn, a Calaf, igual que a molts municipis, 
es contracten personal expert per a portar el Punt Lila, per 
a tenir suport s’acostuma a crear un grup de dones que 
vetllen per la seguretat de les altres dones durant les festes 
nocturnes. La idea és extrapolar aquesta funció a joves que 
puguin vetllar per les companyes durant el dia a dia, a 
l’institut, a la plaça, al bar...  
Per a poder crear aquest grup, es faran formacions 
especialitzades.  

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Promoure accions que afavoreixin la convivència entre tot 
el jovent de Calaf.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 Conscienciar als i les joves de les violències 

quotidianes  
 Apoderar a les joves per sentir-se segures durant el 

seu dia a dia  
 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-35 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

 Regidoria de joventut amb el suport de la tècnica i 
dinamitzadora pertinents. Regidoria de polítiques d’igualtat.  
Joves participants 
 

 

RECURSOS 

 

 Partida pressupostària de joventut i de polítiques d’igualtat  
 
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  
 

 Nombre de joves implicades  

 Nombre d’intervencions durant un trimestre 

 Valoració de els pròpies participants en el projecte 
 

 

COMUNICACIÓ 

 

 Es farà difusió a les xarxes socials de l’ajuntament, així 
com s’anirà a buscar joves amb certa consciència sobre el 
tema. 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 

2022 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2023 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2024 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ  Torneig multiesportiu  

 

DESCRIPCIÓ 

 A Calaf hi ha molta cultura de l’esport, i és per això que es 
vol recuperar un torneig multiesportiu amb esports molt 
variats, que van des de futbol sorra, bàdminton, volei, 
bàsquet... Es tracta de que es pugui potenciar des de la 
regidoria de joventut i esports de forma conjunta, però amb 
la participació i implicació constant de joves del municipi.  
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Donar suport a iniciatives juvenils facilitant eines i recursos 
necessaris.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 Recuperació d’un torneig multiesportiu durant l’estiu 

impulsat pels joves 
 Potenciar la vida saludable i l’esport entre la 

població jove 
 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-29 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Regidoria de joventut amb la tècnica i dinamitzadora 
pertinents. Regidoria d’esports amb el tècnic pertinent.  
Joves organitzadors.  
 

 

RECURSOS 

 

 Material necessari per a la realització dels esports escollits. 
Partida pressupostària de joventut i d’esports.  
 
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  
 

 Nombre de participants 

 Nombre d’esports  

 Nombre de joves implicats en l’organització  
 
 

 

COMUNICACIÓ 

 

  
Es farà difusió per les xarxes socials de l’ajuntament  
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ● ◌ ◌ ◌ 

2022 ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ● ◌ ◌ ◌ 

2023 ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ● ◌ ◌ ◌ 

2024 ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ◌ ● ◌ ◌ ◌ 
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ACTUACIÓ  Realització d’un “Music show”  

 

DESCRIPCIÓ 

 A Calaf i rodalies hi ha molta cultura del teatre, és per això 
que és molt recorrents que es facin espectacles de 
imitacions, karaokes i balls. És per això, que es vol 
potenciar aquest tipus d’espectacles entre els joves de la 
zona, principalment del municipi de Calaf.  
 
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Donar suport a iniciatives juvenils facilitant eines i recursos 
necessaris.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 

 Potenciar la participació dels joves en la cultura, 
d’una forma autogestionada i divertida.  

 Apoderar els joves que tinguin talents teatrals i 
musicals  

  
 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-20 anys  
Tota la població  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

 Joves participants  
Regidoria de joventut amb la tècnica i dinamitzadora 
pertinents.  
 

 

RECURSOS 

 

 Espai per a la realització de l’espectacle. Materials 
necessaris. 
Partida pressupostària de joventut  
 
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  

 Nombre de joves participants  

 Nombre de persones assistents  

 Anys que s’ha realitzat l’espectacle  
 

 

COMUNICACIÓ 

 

 Es farà difusió a traves de les xarxes socials oficials de 
l’ajuntament.  
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ● ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

2022 ◌ ◌ ● ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

2023 ◌ ◌ ● ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 

2024 ◌ ◌ ● ● ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ 
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ACTUACIÓ 
 

Borsa habitatge jove  

 

DESCRIPCIÓ 

 Creació d’una borsa d’habitatges amb preus reduïts 
preferentment per joves del municipi.  
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

 Dotar dels recursos necessaris a tota la població jove que 
ho necessiti.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 Aconseguir un arrelament dels joves al municipi, un 
cop finalitzin els estudis. 

 Potenciar habitatges dignes pels joves de Calaf 
 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 18-35 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Regidoria de joventut amb la tècnica i dinamitzadora 
determinada. Serveis tècnics de l’ajuntament.  
 
 

 

RECURSOS 

 

 Habitatges destinats als i les joves  
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  
 

 Nombre de pisos disponibles per a joves 

 Nombre de joves inscrits a la borsa  

 Nombre de joves que han entrat en un habitatge de 
la borsa  

 
 

COMUNICACIÓ 

 

  
Es farà una campanya de presentació de la borsa des de 
Xarxes socials, Es farà notícia per la web i per la revista 
Altiplà  
 

          

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 

2022 ● ● ● ● ● ● ◌ ◌ ● ● ● ● 

2023 ● ● ● ● ● ● ◌ ◌ ● ● ● ● 

2024 ● ● ● ● ● ● ◌ ◌ ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ 
 

Beca de transport  

 

DESCRIPCIÓ 

 A Calaf hi ha institut  on els i les joves poden estudiar fins a 
2n de batxillerat. Tot i això molts joves han de desplaçar-se 
per seguir estudiant, ja sigui CFGM, CFGS, universitat... És 
per això que es vol crear una beca de transport per a tots 
els i les joves que segueixin estudiant fora del municipi. 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Dotar dels recursos necessaris a tota la població jove que 
ho necessiti.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 Donar suport els i les joves que vulguin seguir 

estudiant i tinguin necessitats econòmiques per a 
poder pagar-se el transport. 

 
 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 16-25 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Regidoria de joventut amb la tècnica referent. Secretaria de 
l’ajuntament.  
 
 

 

RECURSOS 

 

  
Partida pressupostària de joventut  
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  

 Nombre de joves sol·licitants de la beca  
 
 

 

COMUNICACIÓ 

 

  
Es farà campanya de per Xarxes Socials i se’n farà notícia 
per la web de l’ajuntament.  
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 

2022 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 

2023 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 

2024 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ 
 

Assessories  

 

DESCRIPCIÓ 

  
Servei d’assessories especialitzats en acadèmic, laboral, 
habitatge, sexualitat, mobilitat internacional...  
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Acompanyar els joves en les seves transicions.   

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 Assessorar els i les joves sobre temes que els 
angoixin i dels qual tinguin necessitat d’un 
acompanyament.  

 Seguir sent referents en relació a assessories per a 
joves  

 
 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 12-35 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Regidoria de joventut amb la tècnica i dinamitzadora 
referent.  
 
 

 

RECURSOS 

 

  
Material per assessorar els i les joves.  
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  
 

 Nombre de joves que sol·licitin una assessoria de 
qualsevol temàtica 

 
 

 

COMUNICACIÓ 

 

  
Se’n seguirà fent difusió a través de la xarxes socials i des 
del PIDCES.  
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 

2022 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 

2023 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 

2024 ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● 
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ACTUACIÓ 
 Treball en xarxa amb el Centre de Recursos per 

l’ocupació (CRO)  

 

DESCRIPCIÓ 

  
Desenvolupar projectes i actuacions conjuntes, derivacions 
d’usuaris, crear mecanismes de coordinació i seguir 
treballant de forma coordinada amb el CRO.  

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

  
Facilitar l’accés del joves als recursos i serveis formatius i 
d’ocupació, així com els programes d’inserció laboral, i 
beques i ajuts.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 
 

 Seguir treballant en xarxa amb el CRO per poder 
acompanyar els i les joves en les seves transicions i 
necessites.  

 
 

DESTINATARIS 

 

 

 Tècniques laborals, tècnica de joventut. 
Joves de 12-35 anys.   

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

  
Tècniques laborals i regidoria de joventut amb la tècnica de 
de referència.   
 
 

 

RECURSOS 

 

 Espais de trobada entre tècniques  
 
 

 

 

 

INDICADORS 

 

  
 

 Reunions de coordinació trimestral  

 Nombre de joves derivats entre serveis  
 

 

COMUNICACIÓ 

 

 - 
 
 

            

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● 

2022 ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● 

2023 ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● 

2024 ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● 
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ACTUACIÓ 
 Borsa de pràctiques entre joves estudiants i 

empreses municipals 

 

DESCRIPCIÓ 
 A Calaf hi ha moltes empreses i joves que necessiten llocs 

de pràctiques. És per això que es vol oferir que hi hagi una 
borsa de pràctiques on es puguin trobar empreses que 
busquin persones de pràctiques i joves que busquin llocs 
on fer pràctiques.  
 

 

OBJECTIU AL 

QUE RESPON 

 

 Facilitar l’accés del joves als recursos i serveis formatius i 
d’ocupació, així com els programes d’inserció laboral, i 
beques i ajuts.  

 

OBJECTIUS 

OPERATIUS 

 

 Aconseguir que els joves del municipi coneguin les 
empreses del municipi  

 Aconseguir que les empreses coneguin joves del 
municipi que vulguin fer pràctiques.  

 
 

 

DESTINATARIS 

 

 

 Joves de 16-25 anys  

 

AGENTS 

IMPLICATS 

 

 Regidoria d’igualtat amb la tècnica de referència, empreses 
del municipi i suport del CRO. Instituts on hi vagin joves del 
municipi.  

 

RECURSOS 

 

  
Espai de trobada entre empresa i jove (en cas de ser 
necessari) 

 

 

 

INDICADORS 

 

  

 Nombre d’empreses inscrites a la borsa 

 Nombre de joves inscrits a la borsa 

 Nombre de joves que han pogut fer pràctiques al 
municipi.  

 
 

COMUNICACIÓ 

 

 Es farà una crida interna a les empreses així com una crida 
als instituts on es facin cursos de CFGM o CFGS. 
 

           

TEMPORITZACIÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● 

2022 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● 

2023 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● 

2024 ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ● 
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TEMPORALITZACIÓ 
 

  
 

 

 

 
 

 

ACTUACIÓ 2021 2022 2023 2024 

 

 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Creació d’un 

camí amable  
◌ ● ● ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ● ◌ 

Formació de 

sexualitat 
◌ ● ◌ ● ● ● ◌ ● ● ● ◌ ● ● ● ◌ ● 

Espai jove ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Servei 

d’informació 

juvenil a 

l’institut 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Cursos de 

lleure 
◌ ◌ ● ◌ ● ◌ ● ● ◌ ◌ ● ◌ ● ◌ ● ● 

Capsules 

formatives  
◌ ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ 
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ACTUACIÓ 2021 2022 2023 2024 

 

 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Creació d’un 

consell de 

joves 

◌ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Cessió d’ús de 

l’espai jove 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Creació d’una 

xarxa de joves 

de vetlla 

◌ ◌ ◌ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Torneig 

esportiu  
◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ◌ ● ◌ 

Realització 

d’un “Music 

show” 

● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ 
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ACTUACIÓ 2021 2022 2023 2024 

 

 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Borsa 

d’habitatge 

jove  

◌ ◌ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Beca de 

transport 
◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● 

Assessories ● ● ● ● ● ● ● ◌ ● ● ● ● ● ● ● ● 

Centre de 

recursos per 

l’ocupació 

● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● ● ◌ ◌ ● 

Borsa de 

pràctiques  
◌ ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ● ◌ ◌ ◌ ● 
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AVALUACIÓ 
 

  
 

L’avaluació ha de ser una eina que ens permeti fer un seguiment acurat al 

desenvolupament del Pla i ens ha de servir per dur a terme una millora continuada 

de les propostes que s’hi plantegen.  

  

En aquest sentit volem que l’avaluació:  

  

  

  
Garanteixi la plena d’adaptació a les necessitats reals d’aquelles 

persones que, a la pràctica, en són les principals destinatàries. És a dir, 

els  i les joves.   
  

  
Detecti els dèficits i carències del Pla a fi d’ajustar i formular de nou el 

que calgui, a través dels Plans d’Actuació Anuals, amb el marge i 

anticipació suficient que ens permeti reconduir la situació.  
  

  
Transformi el propi procés d’avaluació i seguiment del pla amb una 

eina democratitzadora que impliqui els i les joves del municipi en 

aquells projectes que els concerneixen.  
  

  
Converteixi en la base sobre la qual s’haurà d’articular la renovació 

del Pla d’aquí 4 anys,  
  

  
Creï sinèrgies i espais d’interrelació entre els diferents agents vinculats 

al Pla Local.  

  

Per fer-ho comptarem amb l’anàlisi dels indicadors que es desgranen en les 

diferents fitxes d’actuació, que ens portaran a veure si s’han assolit els objectius 

operatius i els objectius principals de cadascun dels 3 eixos d’actuació.  

  

Entre els agents principals, hi haurà d’haver els propis joves, les figures polítiques, les 

tècniques de les diferents àrees municipals, persones i entitats vinculades al món 

juvenil, així com, la ciutadania del poble en general.  

  

Aquesta es planteja en diferents moments i finalitats:  
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AVALUACIÓ CONTINUADA  
Actuació per actuació, es vol mesurar la resposta a partir dels indicadors qualitatius i 

quantitatius establerts. S’elaborarà un informe d’avaluació que recull els trets 

característics de l’actuació, com s’ha desenvolupat, si s’ha fet segons el previst, si 

s’han fet modificacions, etc. L’informe el realitzarà el tècnic/a que haurà extret part 

d’aquesta avaluació del recull de fitxes o qüestionaris dels participants, així com, de 

sessions de debat i/o grups de discussió que es duran a terme de forma trimestral.  

  

AVALUACIÓ ANUAL 
Es recollirà en la memòria anual a partir de la base informativa de les fitxes de cada 

acció i de l’avaluació anual del tècnic. Després d’aquesta avaluació es donaran pas 

a les propostes de millora, de modificació o de supressió de les actuacions dutes a 

terme, en funció dels seus resultats.  Per avaluar-ho, caldrà fer-ho conjuntament 

amb tots els agents anteriorment mencionats i aquesta avaluació a banda de 

permetre’ns disposar duna mirada més àmplia del desenvolupament del pla, alhora, 

serà l’eina a través de la qual modificarem el Pla d’Actuació Anual de cada any.  

  

AVALUACIÓ FINAL 
Un cop finalitzi el període de vigència del Pla es durà a terme una avaluació dels 

diferents objectius plantejats en aquest document per tal d’analitzar quines han estat 

les potencialitats principals, les mancances i com se’ls hi ha donat cobertura a partir 

de les avaluacions continuades. Es buscarà que aquest anàlisi tingui un component 

macro, fixant-se en les línies estratègiques, els eixos i els objectius generals del Pla. Així 

com, una mirada micro que es centri a desgranar l’evolució de cadascuna de les 

actuacions dutes a terme.  

  

En suma, entenem l’avaluació com un procés circular infinit que a través d’una línia 

metodològica ens permet actualitzar-nos i reciclar els continguts. Doncs, si en vàries 

ocasions heu pogut llegir que aquest és un document viu, és precisament l’avaluació 

la que ens permet que així sigui.   

  

Així mateix, per transparència i cultura democràtica els resultats d’aquest procés 

caldrà que es posin en coneixement de la ciutadania a fi de retre comptes de la 

proposta programàtica i estratègica que s’ha presentat al llarg d’aquest document. 
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CONCLUSIONS 
 

  
 

 

 

Des del 2008 Calaf està apostant per unes polítiques més actives en matèria de 

joventut que en aquest més de deu anys s’han consolidat oferint un servei continuat 

a la població jove del municipi.   

  

La necessitat d’una planificació estratègica és cabdal pel bon funcionament 

d’aquestes i prova d’això, la tenim en la millora dels serveis i equipaments que al llarg 

dels darrers anys s’han vist impulsats des de l’Ajuntament.  

  

Tanmateix, som conscients que 4 anys no poden donar resposta a tot el vast ventall 

d’àmbits i àrees que rodegen les polítiques de joventut, alhora que tenim també ben 

present, que els recursos no són il·limitats i cal establir els mecanismes de gestió més 

eficaços.   

  

Per tot això, lluny de presentar un document ple de continguts però buit de reptes, 

ens hem enfocat en detectar quines eren les principals necessitats i demandes de la 

població jove i la ciutadania en general, per elaborar una proposta assumible, 

realitzable i eficient que tingui en compte tant les nostres fortaleses com a poble però 

també les nostres limitacions.   

  

El Pla Local de Joventut 2021 – 2024 és una eina d’actuació pragmàtica que posem 

a disposició de qualsevol persona del municipi perquè la tingui en compte, es senti 

lliure de formar-ne part i participar, així, en la vida dels i les joves del municipi.   

  

Per nosaltres, és el rumb que ha de marcar el futur més immediat de les polítiques de 

joventut en una època líquida on la incertesa i els canvis constants són el dia a dia 

amb el qual hem de conviure.   

  

Dels i les joves d’avui, se’n desprèn el Calaf del demà i és per això que comptar amb 

ells i elles en tot moment ha estat la millor manera per establir un camí que hem de 

recórrer plegats.  

  

Amb entusiasme, assumim el repte de que el que ens planteja aquest document sigui 

una realitat i volem comptar amb la complicitat i el suport de totes les persones 

implicades, tant les que hi són com les que han de venir, per fer-ho possible. 
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Presentació 
 

 

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

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

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

creixent desafecció política d’amplis segments juvenils constitueix un dels principals reptes de 

totes les administracions públiques, però el caràcter de proximitat i la vocació d’atenció directa 

que caracteritza els Ajuntaments fan de l’àmbit local l’escenari en què les exigències dels joves 

esdevenen més palmàries. En aquest sentit, són necessàries i urgents actuacions que donin 

resposta a una demanda cada cop més estesa de major aprofundiment en la qualitat 

democràtica de la gestió pública, amb un increment notable dels espais destinats a la 

participació i implicació de la ciutadania en la presa de decisions. 

 

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

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

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

progressiva sofisticació en matèria d’hàbits i necessitats de tots els col·lectius i, molt 

especialment, dels joves. És per això que les fórmules de resposta i atenció tradicionalment 

utilitzades per les administracions públiques han deixat de ser efectives i comença a imposar-

se la necessitat d’introduir una major flexibilitat i adaptabilitat en els instruments i les eines de 

governança, amb la vista posada de forma específica en el disseny de mecanismes que 

permetin captar i identificar clarament les necessitats abans d’implementar qualsevol política 

o iniciativa. 

 

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

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

acurada. És per això que des de l’Ajuntament de Calaf s’ha decidit elaborar una nova diagnosi 

de la situació del jovent. Mitjançant la utilització combinada de tècniques d’investigació 

quantitativa i qualitativa, les properes pàgines dibuixen un retrat de la realitat juvenil del 

municipi quant als diferents àmbits que conformen la seva vida quotidiana, com ara 

l’habitatge, la mobilitat, el treball, l’oci, la salut, etc. En aquest sentit, la present diagnosi ha 

de ser entesa com l’embrió o el primer pas en l’elaboració del futur Pla Local de Joventut de 

Calaf.  
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Plantejament de la diagnosi 
 

Context normatiu 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) es defineix com a pla sectorial de 

coordinació en matèria de joventut que té la finalitat d’assegurar la coherència metodològica 

en l’actuació de les diverses institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, 

de conformitat amb la legislació de règim local. A més a més, és l’instrument que determina 

les línies, els eixos i els objectius de les polítiques de joventut a Catalunya, i l’aplicació 

preferent per part de les administracions públiques catalanes en l’exercici de les seves 

funcions, en tot allò que pugui afectar directament les persones joves. 

Els objectius de màxims del PNJCat 2011-2020 són: 

- Una societat on els i les joves puguin desenvolupar els seus projectes 

de vida i les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, 

familiars…). 

- Una societat socialment més justa, on l’origen social no determini les 

expectatives i les possibilitats a l’hora de desenvolupar el projecte 

de vida. 

- Una societat on la joventut s’impliqui i tingui un paper protagonista 

en el desenvolupament del seu entorn. 

Els dos aspectes fonamentals que configuren la missió última del PNJCat 2011-2020 són: 

1. Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves 

atenent la diversitat de formes i models de vida. 

2. Apoderar al jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper 

actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a 

la seva participació en la presa de decisions, així com oportunitats 

per donar rellevància a la seva visió del món. 

Els set grans reptes que el PNJCat 2011-2020 vol abordar són: 
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- REPTE 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones 

joves. 

- REPTE 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones 

joves. 

- REPTE 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones 

joves. 

- REPTE 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 

- REPTE 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i 

la participació en allò col·lectiu de les persones joves. 

- REPTE 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar 

perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment 

de cohesió. 

- REPTE 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat 

cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en 

les formes d’organització col·lectiva.  

Els principis rectors del PNJCat 2011-2020 que hauran d’orientar el disseny, la implementació 

i l’avaluació de les polítiques de joventut són: la participació, la transformació, la 

integralitat i la qualitat. 

Pel que fa a la Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya, la LPJ fa dues 

conceptualitzacions amb relació a la joventut. La primera de caràcter teòric parla de les 

persones joves com aquell col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, 

d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, de les quals es deriven unes identitats i actituds 

similars. Tot i la seva aparent homogeneïtat, la diversitat i les desigualtats socials fan que no 

hi hagi una joventut sinó diverses. Malgrat això, les persones joves incorporen la 

circumstància comuna de trobar-se subjectes a desigualtats per raó d’edat. Conformen un 

col·lectiu que es defineix, entre d’altres, per unes circumstàncies que dificulten el ple exercici 

de la ciutadania, i és per això que té la necessitat de veure garantit l’accés als recursos 

socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per a exercir-la. 

La segona conceptualització, de caràcter pràctic-administratiu, estableix un tram d’edat de 

referència per definir a les persones joves. Vinculant les polítiques de joventut principalment 

a garantir que els joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en 
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els projectes col·lectius (finalitat última de la LPJ), es fixa aquest tram d’edat a partir dels 16 

anys. Es recull aquesta edat inicial perquè suposa coincidir amb l’edat civil d’emancipació, 

l’edat en què es poden incorporar al món laboral i començar a triar itineraris formatius de 

manera voluntària, així com el moment en què s'abandona l’ensenyament obligatori. És per 

això que aquest concepte administratiu de joves opta per establir el tram d’edat entre els 16 i 

els 29 anys, llevat dels casos en què calgui establir altres edats de referència, amb la finalitat 

d’aplicar polítiques de joventut concretes. 

Ara bé, cal tenir en compte que, per tal que les persones joves puguin construir amb garanties 

el seu propi projecte de vida, cal atendre a les implicacions derivades de determinades 

trajectòries. En aquest sentit, cal posar de manifest que la trajectòria de vida d’una persona 

no s’inicia en un moment determinat o en una edat determinada. Certs patrons de 

comportament o implicacions vinculades a la cohesió social determinen, des de 

l’adolescència, les trajectòries futures en la joventut. La joventut no és un període que 

comenci de zero quan s’arriba a una determinada edat de partida i, sovint, intervenir d’una 

manera integral en matèria de joventut voldrà dir treballar amb franges d’edat més pròpies de 

l’adolescència. És per això que la present Diagnosi fixa com a àmbit d’actuació una franja 

d’edats més àmplia (13-29 anys).  

En relació a la positivització dels continguts es pot dir que la LPJ emfatitza que els poders 

públics de Catalunya han de promoure actuacions orientades a: afavorir l’emancipació, 

facilitar la formació i accés al món laboral, garantir la igualtat de condicions per a l’accés a 

l’habitatge, promoure la salut i els hàbits saludables, fomentar la participació i 

l’associacionisme, facilitar l’accés a la cultura i a la seva producció, defensar i fomentar la 

llengua i la cultura del país en general i com a eina d’integració dels joves nouvinguts en 

particular, fomentar la integració social de joves amb discapacitat i dels col·lectius amb risc 

d’exclusió, dur a terme actuacions encaminades a evitar relacions abusives, fomentar la 

mobilitat dels joves. 

Els 3 principis rectors de les polítiques de joventut són segons la Llei: la integralitat, la 

transversalitat i la territorialitat. Referent a la integralitat, les polítiques de joventut han de 

respondre a una perspectiva que interrelacioni els diversos àmbits de la vida del jove, i que 

s’articuli sobre la base de plantejament de xarxa i coordinació transversal. Amb relació a la 

transversalitat, han d’incorporar les diferents escales territorials d’actuació, les diferents 

òptiques de treball sectorial, i les dinàmiques associatives i comunitàries pròpies de les 

persones joves, promovent el treball coordinat entre els departaments, institucions, entitats i 

agents que intervenen en polítiques de joventut. I pel que fa a la territorialitat s’ha de garantir 
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l’equitat entre els diferents àmbits territorials a partir de la pròpia realitat. 

Els principis d’actuació que han de seguir els poders públics són, d’acord amb la LPJ: la 

universalitat, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat, la participació, la 

corresponsabilitat, la innovació i l’aprenentatge social, la proximitat, la descentralització i la 

desconcentració, l’interès juvenil, l’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable, la coordinació, 

la cooperació i la planificació.  

 

 

Estructura i metodologia de treball 

a) Fase preliminar 

La fase preliminar va començar a mitjans de 2019 amb la reunió d’inici de servei. L’entrevista 

exploratòria que s’hi va dur a terme va permetre efectuar una primera recollida d’informació, 

planificar el procés de diagnosi i requerir la documentació necessària. 

b) Revisió documental i fonts secundàries 

Arran d’aquesta fase preliminar es va realitzar una revisió dels documents i fonts d’informació 

existents, com ara el PLJ anterior i les dades estadístiques demogràfiques, laborals, 

educatives, d’habitatge i de participació que l’IDESCAT i la Diputació de Barcelona, a través 

del programa Hermes, posen a lliure disposició. 

c) Participació: grups de discussió i enquesta 

Un cop dibuixada una primera panoràmica de la realitat de Calaf es va procedir a fer el treball 

de camp de la Diagnosi, destinat a recollir informació de primera mà sobre les necessitats i 

demandes del col·lectiu juvenil del municipi. En aquest sentit, es va elaborar una enquesta 

plantejada com una estratègia eficient per obtenir una aproximació quantitativa de la situació 

i valoració d’una part important de la població d’estudi. En total, s’ha recollit l’opinió de 172 

joves. També es van dur a terme dues sessions participatives amb joves, una amb persones 

d’entre 13 i 17 anys i l’altra amb majors d’edat. Va tancar el treball participatiu una trobada 

amb professionals i tècnics de l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’Institut.  

d) Elaboració de la Diagnosi 
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Un cop finalitzat el treball de camp es va procedir a l’elaboració del 

document de Diagnosi pròpiament dit, construït a partir de la informació 

recollida en les fases precedents. El present document estructura i dota 

de coherència la multitud d’informació recollida, tot traçant una fotografia 

de la realitat juvenil del municipi degudament vertebrada i estructurada 

per tal de servir com a marc per a la posterior elaboració d’un Pla Local de 

Joventut que respongui de forma fidel i fidedigna a les necessitats i 

demandes reals del col·lectiu de joves del municipi. Tant és així que, a 

banda d’explotar i interpretar la informació generada, l’informe de 

diagnosi conclou amb un seguit d’objectius generals o estratègics que 

volen ser l’embrió o esquelet base del futur PLJ. 

 

Anàlisi demogràfica 

Segons el padró municipal d’habitants el municipi de Calaf té una població l’any 2019 de 3.535 

habitants, dels quals 1.775 són homes i 1.760 són dones. En el període 2008-2018 Calaf 

experimenta un lleuger descens de la població, que representa una variació d’un -0,39%, 

contrastant amb l’augment del 4% al conjunt de Catalunya. Destaca en aquest període 

l’augment de la població femenina del municipi, representant un 5,33% més respecte a l’any 

2008, i el cas contrari per la població masculina, que disminueix un -6,08%. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Pel que fa a l’estructura de la població, una bona imatge és la que es pot veure en el següent 

gràfic, on queda reflectida la piràmide de la població per grups d’edat quinquennals. 

S’observa una tendència general a l’envelliment de la població com a conseqüència principal 

de la davallada de la taxa de natalitat després de la generació del baby-boom (a banda d’altres 

factors com l’augment de l’esperança de vida). Aquesta generació és el resultat d’un context 

d’expansió econòmica, després de la Segona Guerra Mundial, en què l’índex de natalitat de 

les generacions del moment (1957 i 1977) va augmentar considerablement a l’Estat espanyol. 

Als anys vuitanta la natalitat va començar a disminuir i encara avui no ha retornat als alts 

índex de natalitat que es van viure. Malgrat això, l’índex de població s’està recuperant a causa 

dels fills d’aquesta generació, que actualment es troba en edat reproductiva -ja que s’ha 

començat a reproduir més tardanament-, i també al fenomen de la immigració, que per 

qüestions culturals té unes taxes de natalitat superior (com a mínim en les primeres 

generacions).  

Les generacions de 10 a 29 anys tenen un volum similar de població. La franja més nombrosa 

tant pels homes com les dones és la dels 25 a 29 anys, destacant també pel cas de les dones 

la franja de 30 a 34 anys. El gruix de la població el trobem en les generacions de 35 a 55 

anys, i a partir d’aquesta edat es redueix (sobretot a partir dels 60 anys). Els homes es troben 

de forma majoritària entre els 40 i 44 anys, i el mateix succeeix en el cas de les dones. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

La piràmide d’edats també permet observar l’estructura demogràfica del municipi. Veiem que 

els grups d’edat juvenils són aquells que mostren un menor gruix de població respecte als 

grups d’edat corresponents a les etapes adultes. 

Del total de població de Calaf, 530 persones tenen entre 15 i 29 anys, i representen el 15% 

de la població total del municipi. Si s’inclouen els adolescents d’entre 10 i 14 anys, aquest 

percentatge augmenta fins al 20,4%. El grup d’edat juvenil amb major pes és el comprès per 

joves d´entre 25 i 29 anys, on es troba el 37,5% de la població jove del municipi; el segueix 

la població de 15 a 19 anys, amb el 31,3%, i de 20 a 24 anys amb un 31,1%. 

En el següent gràfic podem observar en percentatges el pes per a cada grup d’edat de les 

persones joves, així com també la distribució per sexes i grups d’edat d’aquestes franges. 

Veiem com en tots 3 grups d’edat les dones són majoritàries, una diferència que en la franja 

d’entre 20 i 24 anys arriba a situar-se en els 9 punts percentuals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

En el següent gràfic podem observar el pes de la població jove per grup d’edat. Veiem com 

són la franja més gran i més jove les que representen un major percentatge de població, 

essent un 27,45% i un 26,9% respectivament. Les dues franges intermèdies representen un 

percentatge molt similar de població entre si. 

 

   Font: Elaboraciópròpia a partir de les dadesIdescat 

Si realitzem el mateix anàlisi per diferents territoris, a nivell comarcal i sobre la mitjana 

catalana, observem com Calaf segueix un patró més similar al de tot el conjunt del territorio 
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català, ja que tenen un major percentatge de població en la franja més gran, de 25 a 29 anys, 

i la més jove, de 10 a 14 anys. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Amb relació a l’evolució de la població juvenil al llarg del període comprès entre els anys 2008 

i 2018, aquesta ha estat negativa, disminuint en 187 individus, tot i que aquesta pèrdua es 

concentra majoritàriament en els anys de crisi econòmica i durant l’últim període sembla que 

s’està començant a revertir.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Aquesta tendència en nombres absoluts també s’observa en percentatges. Així doncs el pes 
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relatiu de la població jove d’entre 15 i 29 anys ha anat minvant en els darrers anys, passant 

de ser per l’any 2009 un 20% a un 15% per l’any 2018. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

 

Com es pot apreciar en el gràfic següent, aquesta davallada no representa un fenomen propi 

de Calaf, ja que tant la comarca de l’Anoia com el territori català en el seu conjunt presenten 

uns guarismes semblants.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 
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Anàlisi de la realitat juvenil segmentada per 
eixos temàtics 

En aquest capítol s’analitzen dades quantitatives i qualitatives que 

aporten informació respecte de les dimensions en matèria de 

joventut que estableixen La joventut catalana al segle XXI 

(Generalitat de Catalunya, 2009) i el Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya 2010-2020 (Generalitat de Catalunya, 2010). Aquestes 

dimensions són la cohesió social i la vertebració territorial, la 

participació, la cultura, l’esport i l’oci inclusiu, la salut, l’ocupació, 

l’educació i l’habitatge. 

 

En la present diagnosi del proper pla local de joventut de Calaf es 

vol tenir una visió àmplia de l’etapa vital que comprenen 

l’adolescència i la joventut. L’adolescència i la joventut són 

períodes del cicle vital claus per al desenvolupament d’una persona, 

durant els quals es produeixen un seguit de transicions a través de 

les quals es passa de la infància a la maduresa. A més, en el 

context actual, alguns d’aquests processos vitals es poden dur a 

terme de manera més tardana, com són els casos de l’obtenció 

d’una feina estable o de l’emancipació domiciliària. 

 

Per tal d’adaptar la panoràmica de la joventut a la realitat del 

municipi se segueix una estructura que la dota de sentit. Per a cada 

una de les dimensions es presenta primer l’anàlisi de la realitat 

juvenil a partir de la documentació analitzada i del recull de 

necessitats i demandes presentades pels participants dels grups de 

discussió, així com les apreciacions fetes pel propi equip tècnic de 
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l’Ajuntament. A continuació es presenta una anàlisi de les polítiques 

municipals de cada àmbit vinculades o que afecten els joves 

directament. 

 

 

 

 

 

 

Eix 1. Cultura, esport i oci inclusiu 

El PNJCat aborda el repte d’universalitzar la cultura, l’esport i l’oci inclusius des d’una 

concepció àmplia, on es fa referència a les activitats, a les pràctiques i produccions culturals 

i d’oci de les persones joves. En aquesta concepció s’incorporen les pràctiques o produccions 

estrictament percebudes com a culturals, com ho són la lectura, la música o l’espectacle, junt 

amb altres que poden assolir aquesta condició, com les noves tecnologies o els mitjans de 

comunicació. L’objectiu d’aquesta àmplia visió cultural és copsar les transformacions i la 

naturalesa de les persones joves en un temps on les identitats s’estructuren notablement a 

través de l’oci. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil  

L’oci, el lleure i la cultura són activitats que en l’etapa juvenil juguen un paper molt rellevant 

com a element configurador de les identitats col·lectives i individuals. Actualment, a nivell 

català, les activitats que més es realitzen en aquests àmbits pertanyen a l’univers audiovisual 

i digital1. A manca de dades específiques, es poden observar les tendències generals en 

                                        
1 CONCA (2016). La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015 
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aquest àmbit. En l’actualitat, les activitats de lleure i oci i la participació dels joves en activitats 

culturals i esportives es veu condicionada per les noves tecnologies i els mitjans d’accés a la 

informació i a l’entreteniment. El CONCA en l’informe La participació cultural de la joventut 

catalana 2001-2015 apunta en aquesta direcció: 

“Les activitats que més realitzen els joves pertanyen a l’univers audiovisual/digital. Hi ha quatre 

activitats que realitza un percentatge més elevat de població jove i que, en certa manera, estan 

destinades a ser les que també tenen més prevalença en la societat catalana. Són veure la 

televisió i continguts audiovisuals mitjançant diversos suports o dispositius, escoltar música, 

connectar-se a Internet i anar al cinema. La población jove està especialment interessada en 

totes les activitats relacionades amb la cultura digital (connectar-se a Internet, escoltar música 

en línia, veure pel·lícules en línia, descarregar-se pel·lícules, cançons…, i jugar a videojocs). A 

aquestes quatre [...] cal afegir-n’hi d’altres que depenen clarament de l’efecte cicle vital: anar al 

cinema, anar a concerts de música actual, visitar biblioteques i llegir revistes.” (pàg. 198) 

El mateix informe del CONCA identifica que el consum d’oci, i, concretament, el seu 

posicionament respecte a aquest, és el nou element configurador de les identitats. Així doncs, 

el tipus d’activitats d’oci i culturals, l’accés a aquestes, i la seva varietat i qualitat són elements 

bàsics a l’hora de configurar les identitats en un període clau en la socialització de les 

persones com és la joventut. 

El treball realitzat amb joves a Calaf posa de manifest que el municipi no és una excepció a 

la tendència general del país, essent l’oci un dels àmbits de la vida quotidiana juvenil que 

genera més debat, opinions i critiques, tant entre les persones majors de 18 com entre les 

menors d’edat. I les dades de participació en activitats així ho corroboren. En l’enquesta jove, 

per exemple, es detecta una alta implicació del jovent en activitats esportives i culturals. Entre 

els joves menors d’edat, un 68% dels enquestats practica algun tipus d’esport, mentre que en 

els majors d’edat el percentatge se situa en un 60%. La segona activitat cultural que més 

realitzen els i les joves és aprendre una llengua estrangera (un 64% entre els joves major si 

un 35% entre els menors de 18 anys). 

Enquesta jove a majors d’edat
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Enquesta jove a menors d’edat 

 

Estem, doncs, davant d’una població juvenil altament mobilitzada per motius d’oci. I, sobretot, 

per la pràctica esportiva. Aquest perfil tan actiu té conseqüències clares en termes de 

valoració de l’oferta del municipi, que, per qüestions de dimensions i recursos, no té capacitat 

per oferir tot allò que el jovent voldria. En aquest sentit, només un 13,6% dels enquestats 

majors i un 14,4% dels menors es mostra plenament satisfet amb l’oci que es pot trobar a 

Calaf, havent-hi un 18% de majors i un 27% de menors que afirmen no trobar absolutament 

res al poble que els agradi. Totes dues dades són significatives i hauran de ser objecte, sense 

dubte, d’abordatge en el futur Pla Local de Joventut. Sorprèn de forma especial la 

contundència del jovent menor d’edat, que es mostra molt més crític amb l’oferta existent, 

potser degut al fet que, al no disposar de cotxe, depenen molt més de l’oferta que sigui capaç 

de generar el municipi i, per tant, són més susceptibles a sentir certa decepció o desencís.  
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Enquesta jove a majors d’edat 

 

Enquesta jove a menors d’edat 

 

En les sessions de treball realitzades amb el jovent, l’àmbit de l’oci i la cultura va ser 

eminentment protagonista, amb nombroses propostes d’activitats i programació que es troben 

a faltar, o que el jovent voldria que es fessin. Alguns exemples en aquest sentit són: tallers 

de formació en disseny, en tècnic de so, llenguatge inclusiu o art urbà. A més, es proposa 

que es duguin a terme a l’Espai Jove i que es faci un esforç per buscar sinergies, en la mesura 

del possible, amb les pròpies entitats del municipi.  

L’enquesta juvenil també aporta molta concreció quant a les preferències del jovent en aquest 

sentit. Pel que fa a les activitats que els agradaria que es potenciessin en l’Espai jove, els i 

les joves menors escullen en un 51,7% els intercanvis, un 40% les sortides, un 23,4% els jocs 

i un 35,2% el simple espai de trobada amb amics. Per la seva banda, els i les joves d’edat 

més gran també coincideixen en les sortides com una activitat que es podria potenciar des 

de l’Espai Jove, entroncant així amb les opinions recollides en els grups de discussió, on es 
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va apuntar que s’hauria d’aprofitar molt més el patrimoni natural del territori i promocionar 

activitats dedicades a conèixer la natura i l’entorn. Tot i aquesta coincidència en el tema de 

les sortides, el col·lectiu de joves majors d’edat presenta una clara evolució quant a tipus 

d’activitats preferides per fer a l’Espai jove, essent les xerrades de diferent temàtica un 

element clarament destacat -salut (80%), treball (80%), política (60%)-. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

Enquesta jove a menors d’edat 
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En els grups de discussió realitzats es detecta una necessitat de motivar i fer participar més 

la gent jove de les activitats realitzades per les entitats. Es considera més un problema de 

transmetre uns valors i interessos en el fet de participar en la creació d’espais col·lectius, i no 

tant un problema de comunicació, ja que els canals de comunicació formals o informals entre 

els joves funcionen. És a dir, les activitats que es fan o es promocionen arriben als diferents 

joves, però el que falta és una motivació extra per tal que aquests hi participin. Són conscients 

que això no s’aconsegueix d’un dia per l’altre, però consideren que s’haurien de promoure 

des de l’administració activitats orientades a fer poble, a construir comunitat i interessos 

comuns, per així aconseguir tenir una joventut més participativa, i no només del que les 

entitats promouen, sinó una població jove més desperta i activa. 

Amb relació a l’oci nocturn del municipi, aquest està definit per un únic espai privat d’oci per 

a majors de 16 anys, pel que una majoria important de joves opten per organitzar els seus 

propis espais de trobada, ja sigui mitjançant el lloguer col·lectiu d’un espai o les trobades a 
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casa dels amics. Quedar-se en els espais públics del municipi, ja sigui en parcs, places o 

espais una mica aïllats també és una opció per a molts, com a espai de trobada, diversió, 

escoltar música i també per fer botellón. Els que són majors o tenen carnet de conduir també 

opten per sortir fora del municipi i cercar una alternativa d’oci que clarament no tenen a Calaf. 

Una pràctica de més difícil seguiment per part dels joves menors de 18 anys, que depenen 

del bus per desplaçar-se i, en aquest sentit, veuen molt més limitades les seves possibilitats 

de lleure. La manca d’oci al municipi provoca, així mateix, que els joves menors es trobin i 

passin moltes hores a la via pública, tal com mostra l’enquesta jove realitzada. 

 

Enquesta jove a menors d’edat 

 

 

 

De l’enquesta jove podem fer diversos comentaris amb relació a l’oci nocturn i la mobilitat dels 

i les joves. Entre els joves grans, un 72% afirmen que surten de nit els caps de setmana, però 

una gran majoria d’aquests, un 81,8%, no surt de Calaf. Entre la franja jove, un 37% comenten 

que surten de nit els caps de setmana, i un 60% es queda a Calaf. Veiem ,doncs, com, segons 
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els resultats de l’enquesta, són les franges d’edat més joves les que tendeixen a sortir de 

Calaf per trobar espais d’oci nocturn adequats a les seves necessitats. Faltaria per comprovar 

com realitzen aquests desplaçaments, si els porten els pares, si comparteixen cotxe amb 

algun jove adult que els acompanyi, si es desplacen en moto, etc. i quines mesures de 

prevenció de riscs d’accidents es prenen. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

 

 

Tot i aquesta mancança d’espais i activitats d’oci, els i les joves aproven satisfactòriament les 

activitats puntuals d’oci que es realitzen a Calaf en períodes específics, com ara durant la 

Festa Major i aquest any el Nadal Jove, l’Estiu jove i Setmana Santa Jove o Halloween, però 

aquestes activitats, de caràcter puntual, no ocupen òbviament tot l’espai que els joves 

necessiten. 

Amb relació a la mobilitat i quin tipus de transport utilitzen els joves, existeix una gran 

problemàtica des de fa molts anys sobre un deficient transport públic. En els grups de 
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discussió va aparèixer aquest tema i se’n va parlar força, sobretot de la possibilitat 

d’augmentar la freqüència de pas. És cert que l’Ajuntament disposa de poc marge de 

maniobra en aquest tema més enllà de la pressió als diferents agents, pel que ha tractat de 

trobar mesures alternatives com fer borses de cotxes compartits que facin trajectes comuns, 

però no ha acabat de funcionar. 

En aquest sentit, per a una gran majoria dels joves participants de l’enquesta el mitjà de 

transport principal per desplaçar-se a la seva activitat principal és anar a peu (62,3%) o amb 

cotxe (53,4%). També destaca el servei d’autobús públic (21,2%), la bicicleta o el cotxe 

compartit (18,5% ambdós mitjans). 

Els resultats per als joves majors són també força evidents, ja que la meitat dels participants 

utilitza el cotxe, i un altre gran percentatge, un 36,4%, es desplaça a peu. 

 

Enquesta jove a menors d’edat 

 

 

 

 

 

Enquesta jove a majors d’edat 
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Tots els joves participants coincideixen en l’oportunitat que l’Espai jove de Calaf pot tenir per 

a la promoció d’activitats, tallers, espais i cohesió entre la gent jove. Els joves participants 

d’entitats o associats consideren que és aquest un punt de trobada que cal explotar de forma 

dinàmica i participativa, ja que actualment són el camp de futbol o el parc del Firal, els 

principals espais de concentració per a la majoria del jovent.  

També en el grup de tècnics es declara aquesta necessitat de crear un espai físic, tancat, que 

sigui pels joves, que el sentin com a propi, a fi que deixin així de trobar-se al carrer o en altres 

espais públics. En aquest sentit, s’està treballant ja en les possibilitats d’ampliar l’horari 

d’obertura de l’Espai Jove, que actualment és una tarda per setmana. 

 

Anàlisi de les polítiques juvenils 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme al poble s’ha creat una taula amb 

les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçats a les 

persones joves. Així mateix, s’ha fet un inventari amb tots els equipaments esportius i culturals 

del municipi. 

 

 

 

 

Nom Descripció 
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ESPAI JOVE 

 

Equipament juvenil municipal, obre un dia per setmana, 

dinamitzat i conduït per la tècnica de joventut. Actualment 

és més un espai de trobada, però es té la voluntat de 

convertir-lo en espai vertebrador d’activitats per a joves. 

També es vol construir una biblioteca en aquest espai. 

EQUIPAMENTS 

ESPORTIUS I 

CULTURALS 

Camp de Futbol Municipal 

Pista Poliesportiva polivalent 

Piscina Municipal 

Escola de Música Municipal 

Biblioteca 

Casal 

Casino 

Parc del Firal 

Teatre 

POLÍTIQUES D’OCI I 

CULTURA 

Beques culturals per a l’Escola de Música 

Projecte Calaf Cultura Jove 

Setmana Jove a l’estiu, Nadal Jove, Setmana Santa Jove 

PIDCES 

Escola de Basquet, Escola de Futbol 

Tornejos d’esport 3x3 de bàsquet, futbol, etc.  

Casal d’estiu de l’escola municipal 

FESTA MAJOR DE 

CALAF 

L’Associació cultural de Joves Polseguera organitza 

activitats durant la Festa Major, entre elles el concert jove a 

la pista poliesportiva. El jovent també participa en les festes 

de Barraques, Carnaval i Nadal. 

ENTITATS 

JUVENILS  

Associació Escolta 

Entitat juvenil Polseguera 

Diables de Calaf 

Associació feminista l’Era 

Unió Esportiva Calaf 

CB Calaf 

Futbol Sala 

 

Les polítiques i les activitats de cultura, oci i esport dirigides a la població jove de Calaf es 

poden dividir en dues grans categories: les que tenen caràcter més estable i permanent en el 
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temps, com ara les beques i els diferents espais de promoció de l’esport, organitzat o no, que 

ofereixen opcions de lleure i d’oci; i les que tenen un caràcter puntual, siguin recurrents en el 

temps o no, com ara la Festa Major o els tornejos esportius. Tal com hem indicat anteriorment, 

es detecta entre els joves un discurs d’insatisfacció i d’insuficiència; cal posar l’accent 

principalment en la necessitat de tenir un espai propi que impulsi una programació estable 

d’activitats i que alhora esdevingui el lloc físic on les entitats puguin posar en pràctica les 

seves idees i propostes.  

 

Amb relació a les entitats i la seva participació en determinats espais o activitats, com la Festa 

Major, es valora molt positivament el seu paper, així com el fet que puguin organitzar activitats 

com ara barraques o activitats lligades a la festa. Tot i això, apareix la idea que també 

poguessin participar en la decisió dels grups de música i concerts que s’organitzen durant 

aquest període. Des de l’Ajuntament es promou també la Nit Jove com a programa específic 

durant la Festa Major, on no només intervé l’àrea de Joventut i es facilita que la proposta 

d’activitats sigui d’interès per als joves. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta jove 

Com podem observar en el gràfic obtingut en l’enquesta realitzada a joves menors i joves 

majors de 18 anys, el col·lectiu juvenil coneix de forma majoritària els diferents espais d’oci i 

lleure de la ciutat, però també de forma majoritària en fan un ús més aviat esporàdic, pel que 

sembla que cap dels espais en l’actual format sigui un espai considerat com a propi. 

En el grup de discussió de tècnics es comenta que en els períodes de vacances escolars es 

realitzen un major nombre de programacions, com són el Nadal Jove, la Setmana Santa Jove 
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i l’Estiu Jove, que tenen un gran volum de participants. Destaquen també la darrera 

programació de la Setmana Jove, on va haver-hi una forta participació del col·lectiu juvenil, 

es van oferir tallers i activitats esportives que van tenir força èxit. Entre el personal tècnic 

coincideixen en afirmar que als joves els hi agrada les programacions esportives que es 

realitzen en aquests períodes específics, ja que sempre acaben ampliant-se les diferents 

activitats pel gran nombre de grups que hi participen. 

 

Feta aquesta reflexió de caràcter més general, cal posar els ulls en l’oferta existent de cara 

al jovent. I el cert és que l’oferta és escassa. Més enllà de la vida associativa, esplais, d’espais 

com el Teatre La Plana o el Casino on s’ofereixen programacions de taller o balls, es troba a 

faltar una programació estable d’activitats d’oci i cultura més adequada als gustos o 

interessos. Ara bé, també cal dir que es fa difícil plantejar línies d’actuació en aquesta matèria, 

ja que els recursos dels que disposa la regidoria són escassos. 

 

Una prova d’aquest interès per crear activitats més estables és la promoció a través de 

descomptes en activitats culturals (Projecte Calaf Cultura Jove) entre la població jove, 

sobretot vinculades al teatre de Calaf, que vol promoure i aproximar els joves a la programació 

teatral. Està per veure com funcionarà aquesta nova mesura de recent creació, de gran 

interès si aconsegueix atreure diferents col·lectius de joves.  

 

 

 

 

 

 

Eix 2. Participació, cohesió social i vertebració 
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territorial 

El PNJCat es planteja incidir en l’entorn i en el context social de les persones joves per tal 

d’enfortir les seves possibilitats de desenvolupament. Així, es considera que no sols s’ha 

d’incidir en la trajectòria vital de les persones joves i aquells factors que hi intervenen, sinó 

que també cal incorporar aquelles accions que contribueixin a avançar cap a un model de 

país i de societat més cohesionada, participativa, inclusiva, vertebrada territorialment, 

sostenible i organitzada col·lectivament.  

 

De fet, es percep que, mitjançant el compromís amb allò col·lectiu en totes les seves 

dimensions, la persona es transforma a si mateixa i millora la pròpia societat. Així doncs, 

l’enfortiment de la cultura participativa i del capital social de la ciutadania apareix com un repte 

de futur per a les polítiques de joventut, així com els avenços en termes d’igualtat 

d’oportunitats, imatge social del jovent i cohesió social. En aquest escenari polièdric, el 

reforçament de l’associacionisme juvenil emergeix com a requisit clau i indispensable. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil 

A falta de dades específiques de Calaf, és rellevant observar la tendència general a Catalunya 

respecte a la participació dels i les joves. Sobretot de cara a verificar si les tendències i 

dinàmiques apuntades en els tallers participatius formen part d’una realitat genuïna del 

municipi o, per contra, s’emmarquen en una tònica global del jovent català.  

En general, sovint hi ha la percepció que el col·lectiu jove es caracteritza per una baixa 

participació i implicació. I les dades recollides en les reunions amb joves apunten més o 

menys en aquesta mateixa direcció. Tanmateix, si ens fixem en les dades de tota Catalunya, 

el que es detecta és un canvi en les formes de participació. Així, les noves generacions 

presenten nivells baixos de participació en els mecanismes tradicionals (vot, associació a 

partits i sindicats, etc.), a canvi d’uns nivells més alts en nous mecanismes de participació. 

En aquest sentit, la participació política dels i les joves es caracteritza per la desafecció i la 

desconfiança en les institucions i les formes de participació tradicionals, i la substitució 

d’aquestes per noves formes de participació, menys institucionals i més horitzontals. La 

participació política juvenil s’ha vist condicionada per la crisi econòmica i la desafecció 

institucional. En particular, les dificultats per completar les diverses transicions juvenils 

(residencial, ocupacional, etc.) i les fallides del sistema politicoinstitucional, com els casos de 

corrupció, generen allunyament i desafecció dels i les joves respecte a les institucions 
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polítiques i la política tradicional.2 

En aquest context es consolida un canvi en les formes de participació entre la joventut. Les 

generacions joves prefereixen formes de participació no convencionals, menys 

institucionalitzades i sense mediació d’organitzacions tradicionals, compartits i sindicats. La 

forma majoritària és la participació en actes de protesta (60%). Igualment, al voltant d’un 40% 

dels i les joves de Catalunya participa en associacions i, en canvi, només un 17% ho fa en 

noves organitzacions polítiques. 

 

Participació juvenil a Catalunya. 2014 

 

La situació al municipi de Calaf presenta un perfil no gaire allunyat de la realitat catalana. El 

moviment associatiu té una forta presencia a Calaf, però no és la franja juvenil la més 

implicada i participativa. La gràfica de resultats de l’enquesta juvenil dels menors d’edat és 

molt il·lustrativa en aquest sentit, ja que posa de manifest la manca de pràctiques associatives 

entre el jovent menor d’edat més enllà dels clubs esportius. De fet, l’esport és l’única 

alternativa associativa de caràcter lúdic amb una penetració ressenyable entre el jovent. 

Enquesta jove a menors d’edat 

                                        
2Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (2013) 
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El propi grup de jovent que va participar en la sessió amb joves més grans de 18 anys es va 

referir de manera expressa a una manca de participació presencial generalitzada. Però, vistes 

les dades de Catalunya repassades fins ara, no semblaria que, de ser certa aquesta 

percepció, la manca de participació estigués molt més marcada a Calaf que en altres 

municipis. A més, aquesta sensació de baixa implicació en entitats per part del jovent 

contrasta amb una realitat local associativa que ha de ser valorada molt positivament si ens 

atenem a les dades objectives. En aquest punt, emergeix amb personalitat pròpia l’esplai, la 

tasca del qual és ingent, tal com es posava de manifest en el grup de treball amb tècnics. I és 

que l’agrupació juvenil dels Escoltes Catalans instal·lats a Calaf engloba un gran nombre de 

joves que fan de monitors i monitores, tenen totes les línies obertes i una gran quantitat de 

joves participants, que, com bé acostuma a succeir en aquests moviments juvenils, serveixen 

de relleu dins de la mateixa organització.  

És fruit del treball d’aquest esplai que va néixer ara fa cinc anys l’entitat juvenil Polseguera, 

col·lectiu de joves molt implicats en la vida del municipi i que participen activament, com ja 

hem dit en l’anterior apartat de la Diagnosi, de la vida juvenil i cultural de Calaf. 

Si bé és cert que des de l’administració es valora molt positivament la tasca de l’esplai, els i 

les joves majors participants en el grup de discussió també van opinar que el joven estaba 

molt dividit entre els que paticipaven a l’esplai i els que no. La impressióés que hi ha una certa 

barrera invisible entre aquests dos grups de joves. En tot cas, cal valorar molt positivament el 

fet que bona part dels participants en les sessions presencials destaqués la necessitat de 

trobar una estratègia per apropar-se als joves que habitualment no participen, motivar-los, 

fer-los partícips de la vida i les decisions al municipi.  
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En aquest sentit, sí que existeix a Calaf un Consell d’Infants que participa de certes decisions 

i que fins i tot té veu en el procés de decisió dels usos de diferents espais del municipi, com 

ara la pista de bàsquet i de futbol, que està previst d’adaptar-la fruit dels pressupostos 

participatius, espai on el Consell d’Infants hi pren part. 

Sembla, però, i seguint els resultats de l’enquesta jove, que els menors d’edat no estiguin 

molt interessats en els procesos participatius organitzats per l’Ajuntament; l’exemple més clar 

d’aquest desinterèsés el presssupost participatiu, havent-hi fins a un 41% de joves menors 

que afirma no participar-hi mai per manca d’interès. 

 

 

Enquestajove amenorsd’edat 

 

Els i les joves més grans sí que mostren una major inclinació a la implicació en processos 

formals de participació política, tal com mostren els resultats de la gràfica següent, relativa a 

la participació en el pressupost participatiu. Aquesta diferència entre els dos grans grups de 

joves té molt a veure amb el moment vital i de sentiment de grup de pertinença, que es 

desenvolupa en edats majors entre els joves, i segueix patrons molt similars al que succeeix 

a la resta de territoris. 

 

 

Enquestajove a majors d’edat 
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Pel que fa a les característiques sociodemogràfiques del municipi, Calaf presenta unes xifres 

de població majoritàriament nascuda a Catalunya i dins la mateixa comarca. Destaca dins la 

població estrangera una major quantitat d’homes que de dones, representant gairebé el doble 

en nombres absoluts. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Pel que fa l’origen de la població estrangera del municipi, la gran majoria té el seu origen al 

Marroc, seguit de països de l’est d’Europa com són Romania i Polònia. La resta de 

nacionalitats tenen un pes poc significatiu dins el col·lectiu estranger. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

En el següent gràfic podem observar l’impacte demogràfic del fenomen migratori en el 

col·lectiu jove de Calaf, plantejat de forma comparativa amb la realitat de la comarca i de la 

resta de Catalunya. Com es pot apreciar, la població jove de Calaf es caracteritza per una 

notable presència de població estrangera, representant un 27,17%, percentatge força més alt 

que la mitjana comarcal i catalana.   

  % de Població Jove estrangera. Diferents Territoris, 2018. 

 

    Calaf Anoia Catalunya 

% 15 a 29 anys   27,17% 11,48% 21,10% 

 

Font: Elaboració propia a partir de dades Idescat. 

Si ens fixem en com es reparteix en termes de gènere aquest fort contingent de joves nascuts 

en altres països podem observar com l’impacte migratori és ostensiblement més gran entre 

el col·lectiu femení. I és que  mentre la bossa de jovent masculí de nacionalitat estrangera se 

situa al voltant del 28% de la població total, en el cas de les dones aquest percentatge supera 

el 40%.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Per franges d’edat, en el següent gràfic podem observar com és a les franges més grans de 

joves on el pes de la població estrangera es fa més evident. Es tracta d’una realitat compartida 

per la comarca i el conjunt de Catalunya.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Vistes les dades anteriors podem concloure que Calaf es caracteritza per una realitat 
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sociodemogràfica en què la presència de joves de nacionalitat estrangera està força més 

marcada que en la resta de la comarca i de Catalunya. La diferència més gran la trobem entre 

les franges més joves (15-19 anys), 15 i 9 punts per sobre, respectivament, de la mitjana 

comarcal i catalana. 

En l’anàlisi dels grups de discussió de joves adults s’extreu certa problemàtica de cohesió 

degut a aquest fort component migratori de la joventut del municipi. No es perceben dificultats 

en termes de convivència, però sí que es ressalta la baixa implicació del jovent estranger en 

les activitats lúdiques i la vida cultural de Calaf, posant l’accent en primer lloc en la pròpia 

població nascuda a Calaf, que potser no fa prou esforços per incloure aquest sector de la 

població jove d’una forma més activa, per tal que se sentissin més vinculats a la vila.  

La fórmula per generar aquesta nova dinàmica va provocar força debat i tampoc es va arribar 

a cap conlusió, però sí que van coincidir tots i totes en què la problemàtica existeix i alguna 

cosa s’ha de fer. Un exemple de possible actuació en aquest sentit seria crear programes de 

voluntaris que treballessin amb els joves nouvinguts i els acompanyessin a conèixer el 

municipi, les entitats, etc. Sobta que en el grup de joves menors d’edat, tots d’origen 

estranger, no es va destacar aquesta problemàtica.  

En els grups de discussió amb tècnics, i seguint amb la línia apuntada pels joves, es va 

comentar que la forta presència del col·lectiu immigrant a Calaf no comporta problemes de 

convivència o de discriminació. En aquest sentit des de l’institut es realitzen esforços per 

fomentar una bona convivència entre els diferents grups dins i fora de les aules.  

Els resultats de l’enquesta realitzada al jovent no són tan benèvols quant a la convivència 

entre joves de diferent origen i posen de manifest que el fort component migratori del col·lectiu 

juvenil de Calaf podria dur associades problemàtiques més profundes que la mera cohesió o 

implicació del jovent estranger en les activitats del poble. I és que la discriminació per 

qüestions relacionades amb l’origen emergeix com a principal motiu de discriminació que 

experimenten els i les joves, seguit per motius d’estètica i de gènere.  
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Enquesta jove a menors d’edat 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

L’assetjament escolar també va ser motiu de discussió als grups de treball. Els tècnics van 

comentar que s’ha donat algun cas de bullyng però que s’havia abordat de forma correcta 

entre els diferents agents implicats. Durant el grup de discussió de la franja més jove també 

va aparèixer el tema de l’assetjament escolar i d’algun cas que s’ha donat al centre educatiu. 

Van considerar que és un tema molt important a treballar a les aules, i que el professorat ha 

de disposar de les eines adequades per poder afrontar-ho. 
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Anàlisi de les polítiques juvenils 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme a Calaf s’ha creat una taula amb 

les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçades a les 

persones joves. 

 

Nom Descripció 

ESPAI JOVE A l’Espai Jove es realitzen activitats i programacions de tallers 

diversos. Actualment la tècnica de joventut hi treballa un dia per 

setmana. S’està treballant per una reformulació d’usos i espais, 

amb l’objectiu que esdevingui un punt de referència per a la 

població jove. 

CENTRE DE 

RECURSOS PER A 

L’OCUPACIÓ 

(CRO) 

Espai destinat a promoure i facilitar l’accés al món del treball i 

la formació, així com a la reconversió de noves professions. 

També es realitzen Certificats de Professionalitat, formació 

continua com per exemple vinculada a feines diverses com ara 

manipulació d’aliments, tallers de formació, etc. També es 

realitzen cursos d’alfabetització o català per a nouvinguts 

(Programa conjunt amb el Consell Comarcal de l’Anoia). 

PUNT 

D’INFORMACIÓ 

JUVENIL I PIDCES 

Espais d’informació i assessorament juvenil, a l’Espai Jove i a 

l’institut (un tarda per setmana). 

PROJECTE 

ALTAVEUS 

Projecte adreçat a tenir Canals de comunicació bidireccionals 

entre joves i l’Ajuntament. 

PROGRAMA 

PARCIPA’T 

Programa que té com a objectiu crear espais de diàleg i 

participació entre entitats, joves i l’Administració. 

SUPOR A 

INICIATIVES 

Des del Servei de Joventut s’ofereix suport tècnic, material i 

d’espais a les entitats juvenils. 

PLA DE 

CONVIVÈNCIA I DE 

COHESIÓ SOCIAL 

Estratègies per la millora de la convivència i la cohesió entre els 

veïns i veïnes de Calaf. També es realitzen actuacions des de 

l’Institut com ara Formació i dinamització de joves mediadors, 

Joves voluntaris per a l’estudi assistit i el programa Compartim 

estones entre alumnes de 3r d’ESO i el casal d’avis. També es 

treballa des de l’Institut el tema de l’assetjament escolar i 

cyberbulling. 

PLA EDUCATIU Creació d'espais de trobada i convivència per promoure la 
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D’ENTORN participació i interrelació. Entre les actuacions adreçades als 

joves s’han trobat amb certs problemes per impulsar-les i 

promoure sobretot la seva participació. 

 

GRUP 

D’ESCOLTES 

CATALANS 

Grup molt actiu de joves que treballa els valors i l’educació en 

el lleure entre el jovent de Calaf.   

ENTITAT 

POLSEGUERA 

Entitat juvenil que fomenta la participació juvenil i, entre d’altres, 

promou activitats adreçades a cohesionar i millorar la 

convivència a Calaf. Realitzen per exemple l’activitat de 

Carnaval amb conveni amb l’Ajuntament, activitats específiques 

a la Festa Major,etc. 

ESPAIS 

ESPORTIUS 

A Calaf té una forta presència l’esport juvenil amb un gran 

nombre de joves que practiquen esports de forma associada 

(clubs de futbol, bàsquet, etc) o de forma no organitzada (pistes 

públiques esportives, piscina municipal, etc). 

CASAL, CASINO, 

TEATRE 

Són entitats privades del municipi on es realitzen activitats 

adreçades a fomentar la creació cultural entre els joves. 

ASSOCIACIÓ 

FEMINISTA L’ERA 

Entitat que participa en activitats de la Festa Major i que promou 

els valors de gènere, organitza xerrades, Punts Liles, etc. 

FIRA D’ENTITATS 

DE CALAF 

Mostra de les entitats i de les seves activitats. 

CANALS DE 

COMUNICACIÓ 

L’Ajuntament de Calaf compta amb nombrosos canals de 

comunicació amb la ciutadania: facebook, web municipal, etc. 

Així mateix, el Servei de Joventut disposa d’un perfil de 

Facebook (en desús) i Instagram jove, on es van penjant de 

manera regular les activitats que s’organitzen per a joves. 

 

 

L’Ajuntament de Calaf treballa des de ja fa uns anys en la vertebració social del municipi. En 

termes juvenils, aquesta aposta s’ha traduït en un esforç per treballar i convertir l’Espai Jove 

en el veritable punt neuràlgic per a la trobada i l’oci del jovent del poble. Els resultats fins el 

dia d’avui són prou satisfactoris, havent-se consolidat un grup d’una quinzena de joves, 

aproximadament, que sovint en fan ús (joves adults i joves menors). No obstant això, queda 

encara camí per recórrer i, òbviament, cal seguir treballant en el creixement i consolidació 

d’aquest espai. Fonamentalment es fa necessària l’obertura del centre més dies a la setmana 
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i la creació d’una programació estable d’activitats que el doti de continguts, una aposta clara 

de l’Ajuntament que s’espera poder tira endavant aviat. Quan aquesta ampliació de l’horari i 

les activitats regulars siguin una realitat serà molt fàcil que l’Espai Jove creixi en usuaris i 

esdevingui el punt neuràlgic amb què l’Ajuntament l’ha concebut, tot i que les expectatives 

han de ser gestionades amb prudència, ja que al llarg de l’anàlisi s’ha pogut detectar que, en 

línies generals, la participació freqüent i continuada del jovent en activitats és encara 

minoritària. Caldria preguntar-se si les dificultats tenen alguna cosa a veure amb una mala 

difusió de les activitats que es fan, però a tenor del que van contestar els participants a 

l’enquesta juvenil no sembla que aquest sigui un motiu real a tenir en compte. 

 

La participació política també emergeix com un capítol a treballar de forma expressa, però en 

aquest cas ho fa amb algunes incògnites, ja que en els grups de discussió no es va detectar 

especial interès per aquest tema. Existeix una voluntat molt clara per part de l’Ajuntament 

d’impulsar algun tipus de consell o grup de joves estable al municipi, però les reserves 

demostrades pel jovent en ser preguntats explícitament sobre això plantegen alguns dubtes. 

Existeix una elevada probabilitat que, novament, ens trobem amb un espai amb participació 

d’una petita minoria. Tot i això, considerem que es tracta d’una iniciativa amb prou beneficis 

potencials com per, si més no, fer l’intent. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

 

Enquesta jove a menors d’edat 
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Observem en els gràfics com els i les joves prefereixen les xarxes com a canals d’informació 

i de comunicació de forma majoritària; aplicacions com Whatsapp o Instagram els permeten 

estar al corrent de l’actualitat de Calaf. Com ja hem comentat en un altre apartat, la sensació 

que tenen els joves grans és que no hi ha un problema de comunicació, sinó més aviat una 

manca de motivació i d’implicació entre el col·lectiu jove, pel que creuen s’hauria de treballar 

per fomentar una idea de grup amb necessitats comunes. 

En el grup de tècnics apareix la idea de la inclusió com a tema a treballar entre els diferents 

grups de joves; es comenta que quan es troben a l’espai juvenil sí que es relacionen i 

sorgeixen algunes dinàmiques conjuntes, però que un cop fora d’aquest espai els joves es 

mouen per afinitats o colles (esportives, culturals, etc), per grups d’edat (els de 2n d’ESO, els 

del futbol, etc) i per origen. Només en determinades activitats de caràcter esportiu es barregen 

joves de diferents edats i orígens, pel que sorgeix de nou la idea de l’esport a Calaf com 

activitat generadora de dinàmiques interessants en termes de cohesió.  

 

Comenten també que la cohesió social és un tema que s’està treballant i s’ha treballat en el 

municipi en tots els sectors de població i des de fa ja molts anys (exemples d’aquest treball 

són el Pla Educatiu de Ciutat i el Pla Educatiu d’Entorn), però que no s’aconsegueix crear una 

estratègia que aglutini els diferents col·lectius de persones en interessos comuns. 

 

En relació a les temàtiques sobre les que voldrien tenir més informació els i les joves, la franja 

més jove es decanta per temes educatius, esports, aspectes relacionats amb l’assetjament 

juvenil i la salut, com ara el consum de drogues. Els joves d’edat més gran, en canvi, es 

decanten per temàtiques com el gènere, la mobilitat internacional o el voluntariat. S’observen, 

doncs, diferents temàtiques en funció del moment vital dels i les joves, però emergeix una 
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necessitat compartida de tenir més informació sobre temàtiques d’actualitat juvenil, com ara 

l’assetjament i la salut. 

 

En aquest sentit, s’han realitzat en els últims esdeveniments festius del municipi, i encapçalats 

per l’entitat feminista l’Era, Punts Liles d’atenció a les dones davant de situacions d’abusos o 

violència masclista física o verbal. És un tema que està a l’agenda i que s’està treballant a 

consciència des de l’Ajuntament, l’Institut i fins i tot les pròpies entitats. 

 

Enquesta jove a menors d’edat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquesta jove a majors d’edat 
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És important que des de l’Ajuntament se segueixi mostrant una actitud permeable i receptiva 

cap a les propostes i necessitats tant de les entitats com dels grups de joves esmentats 

anteriorment, proporcionant-los recursos i suport en la mesura del possible per tal que puguin 

continuar treballant en la dinamització de la vida social del municipi. Calaf és un municipi amb 

una oferta associativa i participativa digna de ser remarcada. I entitats com la Polseguera o 

l’Esplai necessiten el suport i impuls de l’Ajuntament per tal de seguir creixent, consolidant-

se i arribant a un ventall de sensibilitats, edats i orígens més ampli.  
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Eix 3. Habitatge 

En el PNJCat, el procés de transició domiciliària és considerat com una etapa fonamental en 

l’evolució cap a la vida adulta. Malgrat es consideri que el trencament de la linealitat en les 

transicions juvenils s’ha de fer amb certa cautela, es percep que l’accés a l’habitatge 

representa un punt d’inflexió en les trajectòries d’emancipació dels joves. En conseqüència, 

l’èxit en la transició domiciliària es converteix en un dels reptes principals de la joventut i és 

estudiat en aquest treball diagnòstic. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil 

L’accés a l’habitatge és una de les principals dificultats a les quals han de fer front els joves 

que es troben en la seva etapa emancipatòria. En la darrera dècada, aquestes dificultats s’han 

vist agreujades per la situació arran de la crisi econòmica iniciada el 2008.  

 

De fet, les condicions econòmiques de la joventut són el principal fre a l’emancipació dels 

joves a tot el territori català. Com mostren les dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 

2012 (Generalitat de Catalunya, 2013), la situació econòmica dels joves, deguda a la 

precarietat o la desocupació, és el principal motiu (54%) per no marxar de la llar d’origen. Així 

mateix, com podem observar en el següent gràfic, arran de la crisi del 2008 la taxa 

d’emancipació jove ha caigut fins als nivells més baixos en més de 13 anys (veure taula 

següent), situant-se en un 23,8%. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Tanmateix, en determinats municipis el factor laboral es veu intensament agreujat a 

conseqüència d’uns preus de l’habitatge excessivament elevats i completament inabastables 

per a bona part del col·lectiu jove. És Calaf un d’aquests casos? Els joves assenyalen en la 

sessió participativa que els agrada el poble i els agradaria quedar-s’hi a viure. Però, és el 

mercat local d’habitatge assequible per a ells/elles?  

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

 

En el cas de Calaf, les principals mancances i reptes detectats en aquest àmbit pels 

participants dels grups de discussió amb joves van tots en la mateixa direcció: falta d’habitatge 

i, en particular, falta de pisos de lloguer a preus més accessibles. A més, entre els participants 

es comenta que dins el nucli antic del municipi s’està produint un abandonament progressiu, 

ja que la major oferta d’habitatges es troba a la part nova. Aquest fet, comenten, arrossega 

també els comerços, que tendeixen a marxar cap a altres parts del municipi amb més 

moviment veïnal. 

 

També es comenta que des de l’Ajuntament s’hauria d’apostar per projectes alternatius o de 

nous tipus o models d’allotjaments, com la masoveria urbana, aprofitar o rehabilitar edificis 

existents i deixar de facilitar la construcció de noves promocions a les quals ben pocs 

ciutadans poden accedir. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

 

El gràfic anterior mostra el règim de tinença dels habitatges principals del municipi. Com 

podem observar una gran majoria són de propietat, però destaca el pes dels habitatges de 

lloguer, un 20%, un percentatge força alt en comparació a la comarca de l’Anoia, i en termes 

similars al de la mitjana catalana. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 
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Seguint amb aquesta anàlisi, a l’enquesta jove platejada al jovent més gran es va preguntar 

sobre el moment dels i les joves participants amb relació a la seva situació de transició o no 

domiciliària. Com podem observar, un 45% respon que viu amb els pares i un altre 45% viu 

independitzat de la seva llar familiar i es troba, doncs, emancipat. Només un 10% dels 

enquestats té el seu habitatge principal fora del municipi per temes d’estudis. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

 

Com es veu en el gràfic següent, gairebé el 80% dels immobles del municipi són residències 

principals, una xifra que es troba per sobre de la mitjana de l’Anoia i de Catalunya. Les dades 

de pisos buits, el 16,7% d’habitatges, se situen en un rang molt similar al de la comarca i la 

resta de Catalunya. El nombre de segones residències existents al municipi es troba 

àmpliament per sota de la mitjana de la resta de territori. Aquest fet constata que Calaf té una 

població majoritària que resideix i fa vida al municipi. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Donant un cop d’ull a les dades, veiem que Calaf, pel mes de desembre de 2019 (últimes 

dades trobades), el preu mitjà de m2 per habitatge se situava en 853€, molt per sota del preu 

de la capital de comarca i també per sota de la mitjana comarcal. Aquest fet, encara que 

positiu, no implica una major facilitat per accedir a l’habitatge entre la població jove, ja que les 

dificultats per emancipar-se que es troben els joves d’avui en dia venen fortament 

condicionades, sobretot, per altres variables com els baixos sous i la precarietat laboral. 
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Font:Elaboraciopropia a partirInformePrecio de vivienda. Idealista 

De l’anàlisi de l’enquesta realitzada a la població jove s’extreu la necessitat de seguir 

treballant i donar alternatives al procés d’emancipació, ja que la majoria dels i les joves, tal 

com podem observar a continuació, està preocupat pel tema d’accés a l’habitatge al municipi. 

No obstant això, aquest és un àmbit en el qual les administracions locals tenen poca capacitat 

de maniobra. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

Amb relació al preu de l’habitatge, el següent gràfic mostra, per diferents territoris, el preu 

mitjà del lloguer i la seva evolució. Observem com a Calaf se situa molt per sota de la mitjana 

comarcal i catalana pel període 2015-2018. I per a aquest últim any s’observa una petita 

disminució en el preu mitjà del lloguer. 

 

Comparativa territorial de l’evolució del preu mitjà del lloguer (2015-2018) 

 

 2015 2016 2017 2018  

Calaf 288,67 269,14 314,94 310,5  

Anoia - 395,45 433,27 -  

Catalunya 543,17 569,79 626,02 672,36  
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Font: Elaboració pròpia a patir de les dades de la web de l’AMB i de l’Informe sobre el sector de l’habitage de la 

Genrealitat de Catalunya. 

 

 

Anàlisi de les polítiques juvenils 

Nom Descripció 

BORSA SOCIAL 

D’HABITATGE DE 

L’ANOIA 

El Consell Comarcal de l’Anoia, des de l’Oficina Local 

d’Habitatge, disposa d’un espai presencial on ofereix els 

serveis de Borsa de mediació per al lloguer social entre 

propietaris d’habitatges buits i possibles llogaters, els serveis 

d’informació i assessorament en matèria de deute hipotecari i 

pèrdua d’habitatge i els serveis de tramitació del Registre de 

sol·licitants d’HPO, a disposició de tothom, tan joves com altres 

col·lectius. 

PROMOCIÓ DE 

PISOS DE 

PROTECCIO 

OFICIAL  

La promoció de pisos de protecció oficial depèn de l’Agència 

d’Habitatge. En aquest sentit l’Ajuntament ofereix informació i 

assessorament als joves o col·lectius interessats en particpar-

hi, però no depén en cap cas de l’Ajuntament. 

PUNT 

D’INFORMACIÓ 

JUVENIL (PIJ) 

Des del Punt Jove de Calaf s’ofereix informació en matèria 

d’ajuts a l’habitatge. 

 

Del treball en els grups de discussió amb joves adults podem extreure una forta preocupació 

en relació amb el tema de l’habitatge, i no només pel que fa a la dificultat d’accés, sinó també 

en relació amb qüestions molt més estratègiques, lligades al model de poble que es vol 

construir. Els participants consideren que viure i treballar a Calaf és molt complicat, ja que 

també és difícil aconseguir feina al municipi. Això, lligat a un transport públic gairebé inexistent 

provoca que si un jove troba feina fora de Calaf difícilment tornarà per residir-hi.  

És en aquest sentit que s’apunten propostes per trencar aquesta tendència i per incentivar 

nous models d’habitatge, com ara la masoveria urbana, arreglar o reconstruir habitatges que 

ja existeixen, etc. De l’enquesta realitzada voldríem destacar que a la majoria de joves els 

agrada Calaf per la seva dimensió i per la proximitat que tenen amb els seus amics o amigues. 
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Enquesta jove a majors d’edat 

 

En el grup de discussió amb tècnics es palpa una forta consciència de la problemàtica existent 

i de la dificultat que té l’administració local de Calaf per incidir-hi, pel que es realitzen més 

aviat tasques d’informació i de derivació cap a altres serveis més especialitzats del Consell 

Comarcal o de l’Agència Catalana de l’Habitatge. 

No s’han detectat a Calaf serveis ni recursos relacionats amb l’habitatge, més enllà del Servei 

Comarcal que es pot trobar a Igualada. Es tracta, sens dubte, d’un fet relativament normal, ja 

que l’habitatge és un dels àmbits en els quals el marge de maniobra dels ajuntaments per tal 

de donar resposta a les necessitats juvenils és més escàs, ja que depèn de variables que 

escapen al control de l’administració, com ara el volum i característiques dels pisos existents, 

el règim de tinença i la major o menor predisposició dels propietaris a posar els seus pisos al 

mercat de lloguer. I en el cas de municipis petits, com ara Calaf, la manca d’instruments 

encara es fa més palesa, ja que tot sovint no existeixen recursos econòmics per fer accions 

directes, com ara la construcció d’habitatge protegit. 

 

Ara bé, malgrat totes aquestes mancances, hi ha una línia d’actuació en la qual sempre és 

possible treballar, encara que els resultats siguin incerts. Es tracta de l’àmbit de la 

promoció/foment del lloguer de pisos buits, ja sigui per mitjà de campanyes sensibilitzadores 

(sovint poc efectives) o d’instruments concrets adreçats a “premiar” d’alguna manera els 

propietaris que posin al mercat els seus pisos, com ara bonificacions fiscals, etc. Tot i això, 
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seria convenient precedir les actuacions en aquest sentit d’un estudi acurat del parc 

d’habitatges a fi de construir un cens o registre de pisos buits i el foment de la posada al 

lloguer assequible d’aquests.  

 

Eix 4. Treball i ocupació 

 

Dins del PNJCat, l’ocupació s’entén com un element central respecte de la configuració de 

les identitats i de les trajectòries d’emancipació de les persones joves. La posició en el mercat 

laboral ve generalment determinada per la trajectòria educativa i la influència de les 

transicions d’emancipació domiciliària i familiar. De la mateixa manera, també afecta la posició 

social i les oportunitats de desenvolupament personal de les persones joves. En aquest 

context, el PNJCat encamina les polítiques ocupacionals pels joves a la millora de llurs 

oportunitats laborals, procurant així tant pal·liar les desigualtats socials com promoure la 

millora de la qualitat del treball. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil 

Per tots és sabut que la crisi econòmica va colpejar de manera especialment forta el col·lectiu 

jove i que les derivades dels anys de crisi són una precarització del mercat de treball i un 

increment molt notable de les persones desocupades, especialment joves. En aquest sentit, 

la taxa d’atur dels menors de 25 anys al conjunt de Catalunya va augmentar del 13,4% l’any 

2007 al 30,4% l’any 2017, tot i que l’any 2012 es va marcar el pic històric amb un 50,4%.  

Si bé les dades macroeconòmiques mostren una tendència positiva de l’ocupació des del 

2012, la realitat és que no augmenta massa el nombre de persones ocupades, sinó que 

disminueix la quantitat de persones actives (aquelles que tenen o busquen feina). Aquest fet 

queda clarament reflectit en la taxa d’activitat a Catalunya, que ha disminuït al voltant del 10% 

des de l’inici de la crisi3. La raó d’un descens tan important és que moltes persones deixen de 

buscar feina, ja sigui per desmotivació davant la dificultat d’accedir al mercat laboral o perquè 

decideixen allargar o reprendre el seu itinerari formatiu. Si hem decidit començar aquesta 

secció amb una breu panoràmica de la situació a Catalunya és perquè conèixer la situació 

general del país ens permetrà contextualitzar millor les xifres de Calaf i adonar-nos que, 

                                        
3 Observatori Català de la Joventut (2016). Estat de la joventut 2015. 
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malgrat no ser positives, el municipi ha estat capaç de suportar amb cert èxit la crisi.  

En aquest sentit, a Calaf també podem observar com des de l’any 2015 la xifra de joves en 

situació d’atur ha anat disminuint de forma constant, passant de 41 joves l’any 2015 a gairebé 

23 joves per l’any 2019.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Aquestes xifres són molt positives, ja que marquen una clara tendència a disminuir, 

representant l’atur juvenil actual a Calaf un 12,2%. La gràfica també mostra una tendència 

entre la població total també positiva i que tendeix a disminuir. 

Si comparem aquestes xifres amb la mitjana de l’Anoia i Catalunya, observem com Calaf es 

troba per sota de la resta de territoris, sent aquest 2019 l’any en què presenta una xifra d’atur 

juvenil més baixa. Per a la comarca de l’Anoia la xifra de joves en situació d’atur ha disminuït 

lleugerament en aquest últim any, però es manté des de l’any 2015 per sobre de la mitjana 

catalana.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Si observem aquestes dades de l’atur juvenil per sexe, detectem que pràcticament hi ha el 

mateix nombre de dones i homes joves en situació d’atur. Aquesta dada ha de ser valorada 

positivament, ja que anys enrere hi havia diferències clares en aquest sentit.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 
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Per grups d’edat veiem com són els joves d’entre 25 i 29 anys els que presenten xifres més 

altes en relació amb l’atur. És aquest col·lectiu de joves, juntament amb els de 20 a 24 anys, 

el primer que després d’acabar els seus estudis universitaris volen tenir una oportunitat en el 

mercat laboral, pel que d’una forma evident sempre tindran percentatges d’atur més elevats 

que la resta de franges més joves. Cal destacar el fort descens experimentat en totes les 

franges en relació a l’any 2015, destacant sobretot la franja de 25 a 29 anys. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat 

Com ja s’ha comentat anteriorment, s’ha de tenir en compte que les dades d’atur, si bé són 

rellevants, no acaben de donar una fotografia prou exacta de la realitat ocupacional, ja que 

no tenen en compte aquelles situacions de les persones no registrades. En aquest sentit, 

també és rellevant tenir en compte el nombre d’ocupats joves (menors de 34 anys), que l’any 

2019 eren 326 joves a Calaf. 

 

 

Població activa registrada 2019 

 

 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 49 41 90 

De 25 a 34 anys 122 114 236 

Font : Hermes 
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Un altre gran impacte de la crisi, que ha afectat particularment els i les joves i que té efectes 

a més llarg termini, és la precarietat, que pren diverses formes: temporalitat i parcialitat, 

sobrequalificació, sous baixos, etc. L’augment dels contractes de duració determinada és molt 

significativa a Espanya: un 26,8% de contractes que es van signar l’any 2018 eren temporals, 

situant l’Estat en el primer lloc dels països amb més contractes d’aquest tipus i molt per sobre 

de la mitjana comunitària (14,2%)4.  

 

En el cas dels i les joves aquesta dada és encara més preocupant, situant la taxa de 

contractes temporals en el 71,2%, representant la població de 16 a 24 anys la franja amb un 

percentatge més alt de temporalitat. En aquest cas, l’Estat espanyol mostra la dada més alta 

a nivell europeu, molt per sobre de la mitjana europea (43,3%)5. Un altre factor de precarietat 

és la sobrequalificació, és a dir les persones amb un alt nivell formatiu que tenen ocupacions 

que requereixen menys nivell formatiu (el 2014 la taxa de sobrequalificació era del 37,5%)6. 

 

En aquest sentit, totes les persones participants en la diagnosi coincideixen en destacar la 

manca d’oferta laboral i l’elevada precarietat existent no només al municipi, sinó en termes 

generals: temporalitat, mitges jornades, salaris baixos... Es reconeix, a més, que aquestes 

dificultats i problemàtiques tenen més incidència sobre les persones menors de 30 anys, que 

veuen ajornada la seva emancipació i projectes vitals autònoms a conseqüència d’una 

inestabilitat ocupacional que afecta tots els nivells de la vida quotidiana.  

Apareixen dins el grup de discussió amb joves idees sobre noves formes de treballar o noves 

dinàmiques laborals, com ara el cooperativisme o espais de col·laboració entre autònoms. 

Apunten, a més, que la situació central de Calaf en la comarca afavoriria el seu 

desenvolupament. Els joves consideren que s’hauria d’aprofundir des de les administracions 

en aquestes noves modalitats. El sentiment general és que les formes tradicionals del treball 

han evolucionat i se n’estan creant de noves enfocades cap a economies socials o solidàries. 

Considerant el gran patrimoni natural de la comarca, es pensa que alguna dinàmica podria 

sorgir. En aquest sentit, un 35% dels i les joves participants es plantegen com a opció laboral 

crear una empresa o ser autònom. Aquesta és, sense dubte, una dada a tenir molt en compte 

de cara a futures polítiques juvenils d’ocupació, sobretot si tenim en compte l’escàs marge 

d’incidència que tenen les administracions locals sobre el mercat laboral tradicional.   

 

                                        
4
Informe OIT Trabajar para un futuro mas prometedor. Web Cinco Dias, El País Economia 

5
Informe Esenciales. Fundacion BBVA-IVIE, n°35/2019 

6 Observatori Català de la Joventut (2016). Estat de la joventut 2015 
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Existeix entre el jovent de Calaf una predisposició molt gran a desplaçar-se per motius 

laborals; de fet, els i les participants als tallers parteixen amb naturalitat de la base que per 

treballar cal marxar de Calaf. En aquest sentit, la ubicació geogràfica no sembla ser, 

d’entrada, un obstacle addicional per trobar feina com ho podria ser en altres indrets.  

 

 

Anàlisi de les polítiques locals d’ocupació 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme a Calaf s’ha creat una taula amb 

les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçades a millorar 

l’ocupabilitat dels i les joves del municipi, així com per ajudar-los a accedir al mercat laboral. 

Nom Descripció 

CENTRE DE RECURSOS 

PER A L’OCUPACIÓ (CRO) 

Servei d’assessorament en orientació laboral i de 

formació. També realitzen accions puntuals com 

sessions o xerrades, formacions, etc. Servei també de 

suport als Programes de Garantia Juvenil i Casa d’Oficis. 

PUNT D’INFORMACIÓ 

JUVENIL (PIJ) 

La persona de referència del PIJ realitza una primera 

acollida en temes laborals, deriva els i les joves cap a 

altres serveis, ajuda en la realització de CV, etc. 

ÀREA DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

DEL CONSELL 

COMARCAL DE L’ANOIA 

El Consell Comarcal també inclou un catàleg potent de 

serveis per a les persones que cerquen feina, als 

emprenedors i les persones que volen iniciar una nova 

activitat, com ara un espai d’assessorament, xat online, 
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Des del Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO) de Calaf es duen a terme diversos 

projectes per incentivar la contractació de persones joves al municipi. En els grups de 

discussió es van destacar programes com Treball i Formació, on es combina una formació 

específica i un període de pràctiques remunerades en empreses durant 6 mesos.  

Aquests programes, tot i estar destinats a la població en general, també reserven un nombre 

de places a les persones joves menors de 30 anys. La seva existència és de gran ajuda per 

incorporar joves al mercat de treball, tot i que, de vegades, les exigències realitzades pel propi 

programa, i que no depenen de l’Ajuntament, si no del conveni aprovat pel Servei d’Ocupació 

de Catalunya, dificulten el seu compliment.  

També des del CRO es gestionen altres iniciatives com ara els Programes de Garantia 

Juvenil, adreçats específicament al col·lectiu jove. Aquest programa, que ja s’ha realitzat en 

diferents edicions a Calaf, ha afavorit la contractació de joves professionals amb estudis 

universitaris o de Cicles Formatius per treballar en diferents àrees de l’Ajuntament. Una 

majoria dels que varen participar en aquestes edicions hi continuen treballant un cop finalitzat 

la duració del programa. El personal tècnic del CRO gestiona també aquest programa en 

altres municipis, com ara a Sant Martí de Sesgueioles. 

Des del CRO també es gestiona el programa de Cases d’Oficis, amb temàtiques diverses 

com ara l’energia renovable o l’educació en el lleure, i també enfocats a persones menors de 

30 anys.  

En aquest sentit, de l’anàlisi dels grups de discussió amb joves, els que han assistit al CRO 

valoren positivament el servei i assessorament que hi van trobar, tot i que gairebé un 41% 

dels participants afirmen que no hi han anat mai. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

l’allotjament empresarial, els recursos per a 

l’entrenament de les habilitats empresarials, etc.  

OFICINA JOVE DE 

L’ANOIA 

Servei presencial d’orientació i assessorament  

acadèmic, laboral i de formació. 



PLA LOCAL DE JOVENTUT  

Calaf 2021 - 2024 
111 

 

 

 

Més enllà de la gestió de programes i serveis, el personal del CRO també visita els i les joves 

a l’escola i a l’institut per explicar els seus serveis i els diferents espais que poden trobar. 

Comenten que en general els estudiants no coneixen el servei, o què hi poden trobar, però 

que després de les sessions informatives sembla que entenen millor la finalitat del Centre de 

Recursos. 

També els i les joves fan arribar tant al PIJ com al CRO demandes de formació o de 

temàtiques que consideren tenen mancances. Els tècnics assistents a les sessions 

consideren que l’assessorament que es realitza cobreix amb escreix les demandes rebudes. 

Els i les joves assistents al grup de discussió corroboren que, efectivament, estan inscrits al 

servei d’ofertes laborals del CRO i que els arriben ofertes laborals de forma regular. 
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Eix 5. Educació 

 

El PNJCat exposa que l’educació ocupa un paper cabdal en el desenvolupament de la 

persona. De fet, les polítiques educatives incideixen en el cicle vital de les persones joves des 

d’una doble vessant. D’una banda, l’elecció dels estudis i els resultats acadèmics encaminen 

la trajectòria dels i les joves en el món laboral. D’altra banda, l’aprenentatge d’habilitats i 

d’actituds influeixen la configuració d’identitats i el desenvolupament personal de les persones 

joves. En conseqüència, el PNJCat considera que les polítiques educatives són una eina 

determinant per incidir en les trajectòries vitals de les persones joves. És per això que ocupen 

un paper central en el conjunt de les polítiques de joventut en tant que estan relacionades i 

connectades amb bona part de les estratègies que han de permetre abordar la resta de reptes 

del PNJCat. 

 

 

Anàlisi de la realitat educativa juvenil 

Pel que fa al nivell formatiu, i en termes generals, Calaf mostra uns nivells relativament 

similars als de l’Anoia i Catalunya pel que fa a estudis postobligatoris secundaris: l’any 2011 

un 25,28% de la població els assolia. En canvi, mostra un percentatge més elevat de persones 

que assoleixen els estudis obligatoris, 5 i 12 punts per sobre de la mitjana comarcal i catalana 

respectivament. Les dades en estudis superiors són força més baixes al municipi de Calaf 

que a la resta de territoris, representant un 7,46% de la població, 6 i 13 punts per sota de la 

mitjana de l’Anoia i la mitjana catalana, respectivament. 

 

Nivell d’instrucció. Calaf, Anoia i Catalunya. 2011 

 

 

No sap llegir 

ni escriure 

Sense 

estudis o 

primària 

incompleta 

Estudis obligatoris 

complets 

Estudis secundaris post-

obligatoris 

Estudis 

superiors 

Calaf 1,19% 12,91% 53,19% 25,28% 7,46% 

Anoia 2,04% 9,02% 48,52% 26,67% 13,76% 

Catalunya 1,71% 8,31% 41,77% 27,89% 20,32% 

 

Font: IDESCAT 
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Font: Idescat 

Més enllà de les dades anteriors, que són de 2011 i per tant han de ser tingudes en compte 

amb prudència, són destacables les aportacions que van fer els propis joves tant a l’enquesta 

com a les sessions de treball amb joves. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

 

 

1,2%
12,9%

20,6%

32,6%

12,1%

8,2%

4,9%

3,0%

0,6%3,8%

Nivell d'instrucció . Calaf, 2011.

No sap llegir o escriure Sense estudis Educació primària ESO

Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Diplomatura

Grau universitari Llicenciatura i doctorat
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D’una banda, es va constatar la necessitat d’enriquir la formació reglada i no reglada actual 

amb continguts menys acadèmics i més centrats en la transmissió de valors cívics i humans, 

avui dia poc presents a les aules. En aquest sentit, i com ja s’ha mencionat en un altre apartat, 

feien referència a la necessitat de fer més comunitat i pinya entre els joves, per tenir sentiment 

de pertinença a un grup que treballa i actua per tenir un municipi més actiu i participatiu. 

 

D’altra banda, es va posar sobre la taula el dèficit de formació no reglada al municipi. Tot i 

acceptar les limitacions de recursos d’un Ajuntament com el de Calaf, el jovent assistent a la 

sessió va manifestar la necessitat d’organitzar, periòdicament, alguns tallers o formacions 

esporàdiques en temàtiques d’interès laboral, com ara el monitoratge de lleure o la 

manipulació d’aliments, i d’interès recreatiu, com la fotografia o altres disciplines artístiques.  

 

Els joves menors que van participar de l’enquesta sembla que tenen el centre educatiu 

(26,2%), i sobretot el seu propi professorat (62%), com a espai i professional de referència 

per a informació o assessorament sobre estudis o educació en general. Un percentatge també 

important considera que l’Espai Jove representa un punt d’informació i de consultes molt 

rellevant (42%). 

Enquesta jove a menors d’edat 

 

Com es pot apreciar en aquest gràfic, gairebé un 46% del jovent enquestat afirma no tenir 

suficient informació sobre l’oferta acadèmica. Aquesta dada cobra encara major importància 

si tenim en compte que els enquestats eren joves d’entre 13 i 17 anys, és a dir, molt propers 

a les edats decisives en la vida educativa i formativa.  

Enquesta jove a menors d’edat 
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Anàlisi de les polítiques i recursos en educació 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme a Calaf s’ha creat una taula amb 

les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçades a millorar 

l’educació dels i les joves del municipi, així com per ajudar-los a accedir a formacions de 

caràcter formal o no formal. 

 

Nom Descripció 

ESCOLA 

MUNICIPAL ALTA 

SEGARRA 

Es tracta d’un centre en el que s’imparteix el segon cicle 

d’Educació Infantil (de tres fins a cinc anys) i l’Educació 

Primària (dels sis fins als dotze anys). A l’Escola es realitzen 

diferents tallers i xerrades orientatives de diferents temàtiques. 

IES ALEXANDRE DE 

RIQUER 

Institut d’educació secundària que acull joves de Calaf i de 

municipis propers. També es realitzen activitats i xerrades en 

temes educatius i de formació, com ara opcions a seguir 

després de l’ESO o del Batxillerat, etc. També es fan xerrades 

sobre beques, atenció a les noves famílies amb el suport de 

l’AMPA. Com activitats extraescolars s’organitzen classes de 

repàs i classes d’idiomes de forma gratuïta. 
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SERVEI DE 

JOVENTUT 

Des del Servei de Joventut es dóna també informació als joves 

sobre educació i opcions acadèmiques. La tècnica de Joventut 

està dos matins a l’Ajuntament i una tarda a l’Espai Jove. 

També s’intenta promoure una programació d’activitats 

educatives que siguin d’interès pels joves, més enllà dels 

períodes de vacances escolars o les de caràcter esportiu. 

PIDCES Espai d'atenció presencial a l’institut que posa a l'abast dels i 

les joves recursos informatius d'interès i accions i estratègies 

que promouen experiències de participació. L'atenció 

presencial es concreta en un dia a la setmana durant l'hora del 

pati, tot i que les intervencions normalment són moltes més 

(formació i coordinació de delegats/es, organització de 

campanyes informatives, activitats de dinamització, etc.).  

OFICINA JOVE DE 

L’ANOIA 

Servei d’orientació i assessorament acadèmic, laboral, 

formació i de mobilitat internacional, de forma presencial, ofert 

per l’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia. 

CENTRE DE 

RECURSOS PER 

L’OCUPACIÓ 

(CRO) 

En el CRO els i les joves poden trobar ofertes específiques de 

formacions sobre temàtiques diverses, com ara formació 

continua, idiomes, etc. També en el CRO es realitzen les proves 

d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) i les de Grau 

Superior (CFGS). 

 

Un dels pilars educatius de Calaf és disposar en el propi municipi de l’Escola Alta Segarra i 

l’Institut Alexandre de Riquer, quelcom que ja de per si crea unes dinàmiques i unes 

comunitats afavoridores del fet educatiu. A més de la formació acadèmica, en ambdós centres 

es realitzen xerrades educatives sobre diverses temàtiques, ja sigui d’actualitat o d’àmbits 

com ara la salut, els viatges, les beques, etc. En aquest sentit, s’ofereixen formacions del 

catàleg de la Diputació de Barcelona que treballen aspectes com la cohesió, la immigració, 

les pràctiques abusives, l’assetjament, etc. Els tècnics participants en el grup de discussió 

consideren que aquests tipus d’activitats funcionen molt bé i s’haurien de fer més sovint, ja 

que és en aquest espai on es poden trobar i arribar de forma clara i directa a tot el col·lectiu 

juvenil en edat escolar. 

A més, una pràctica molt ben valorada és la d’oferir classes de repàs per als alumnes amb 

dificultats, i també cursos de llengües estrangeres. Darrerament s’està parlant força, en 

l’actualitat educativa i el panorama educatiu en general, de com l’accés a recursos formatius 
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extraescolars -o classes de repàs- pot arribar a ser un element diferenciador de cara a poder 

superar les dificultats d’aprenentatge i trencar amb les barreres socials. Creiem, doncs, que 

cal donar continuïtat i potenciar aquesta proposta de formació per intentar garantir un accés 

en igualtat d‘oportunitats a l’educació superior. Els assistents al grup de discussió van 

comentar que aquestes activitats funcionen molt bé i van constatar que existeix la voluntat 

des de l’Ajuntament i l’Institut d’ampliar el nombre de participants i d’estudiants voluntaris. 

Pel que fa al Centre de Recursos per l’Ocupació, el CRO, a més de ser un espai per a 

l’orientació laboral, ha de continuar fent esforços per seguir sortint a l’exterior del seu espai 

físic i aconseguir canviar la visió que tenen certs joves que només és un espai per a les 

persones sense feina. S’organitzen un munt d’activitats i formacions que poden ser de gran 

utilitat per al jovent, com ara formacions contínues en temàtiques diverses, cursos d’anglès, 

les proves d’accés als CFGM i CFGS, etc. En el grup de tècnics realitzat, es va considerar 

que també se l’hauria de vincular més al Servei de Joventut i a l’Espai Jove per tota aquesta 

potencialitat en oferta formativa i educativa. 

Els i les joves participants dels grups de discussió van proposar que un cop l’Espai Jove tingui 

un nou pla d’usos i espai més consolidat, puguin realitzar-se des de les pròpies entitats cursos 

o formacions específiques, xerrades o sessions informatives. Aquesta idea pot prendre força 

si es consolida el projecte de vincular el projecte de Joves en Pràctiques amb la figura d’un 

dinamitzador/a que s’ocupi de l’Espai Jove més hores entre setmana, el que de ben segur 

anirà lligat a una programació més gran d’activitats. 

Un projecte que no acaba d’arribar al col·lectiu juvenil és el Pla Educatiu d’Entorn, que si bé 

ha volgut promoure activitats de formació no reglada al jovent, ha estat fins ara rebut amb poc 

interès. Val a dir, però que fins i tot formacions proposades pels propis joves no van despertar 

el seu interès. 
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Eix 6. Salut 

 

La salut juvenil és la dimensió del PNJCat que fa referència a la promoció dels hàbits de salut 

dels i les joves i a la prevenció de les conductes de risc que es poden donar dins d’aquest 

període vital. Aquesta doble vessant de la salut ve donada per la definició multidimensional 

que en recull el PNJCat, on la salut s’entén com un conjunt de benestar físic, mental i social. 

En conseqüència, les polítiques de salut dirigides a la població juvenil constitueixen un ampli 

ventall encaminat a fomentar els hàbits i els comportaments que han de permetre als joves 

desenvolupar una vida saludable. 

 

Anàlisi de la realitat juvenil en matèria de salut 

A manca de dades quantitatives específiques sobre Calaf, ens haurem de remetre a les dades 

disponibles a nivell català, així com a les aportacions recollides als tallers i enquestes, per 

poder fer l’anàlisi de la realitat juvenil. Tot i això, cal dir ja d’entrada, i això ja és un primer tret 

definitori de la diagnosi municipal d’aquest àmbit, que la salut va ser un tema abordat pel 

jovent en les seves sessions. 

 

Pel que fa al consum de substàncies, les xifres generals del nostre país mostren algunes 

tendències negatives molt clares.  

D’una banda, es detecta un increment del consum de drogues legals (alcohol i tabac), ja que 

la tercera part del jovent (de 15 a 34 anys) afirma haver-se emborratxat alguna vegada, 2 de 

cada 10 almenys un cop al mes, i 1 de cada 10 ho fa amb una freqüència més elevada7, 

mentre que aproximadament una tercera part de la població juvenil reconeix fumar de manera 

diària o ocasional (la gran majoria diàriament), amb una edat mitjana d’inici del consum 

situada als 16 anys i amb uns consums que tendeixen a augmentar fins als 29 anys per a 

disminuir després.8. La darrera Enquesta de la Joventut a Catalunya (2013) situa aquest alt 

consum d’alcohol i tabac entre les persones joves com un dels principals problemes de salut 

pública que afecten Catalunya. En el cas de l’alcohol, la seva perillositat no vindria tant dels 

efectes directes sobre la salut com de les conductes de risc associades: conducció temerària, 

violència o pràctiques sexuals no segures, entre d’altres. I en el cas del tabac, representa un 

dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries 

                                        
7Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012 (2013) 
8
ídem 
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cròniques, així com d’un nombre important de càncers.  

D’altra banda, s’aprecia una extensió progressiva del consum de drogues il·legals en els 

últims anys entre les persones joves. De fet, algunes d’aquestes drogues, principalment les 

anomenades toves, com l’haixix o la marihuana, han passat a consumir-se de manera 

normalitzada en molts ambients juvenils. 

Pel que fa al cas específic del consum de drogues no legals o legals a Calaf, les enquestes 

mostren un percentatge elevat de joves menors, un 42%, que afirma consumir alcohol fins al 

punt d’emborratxar-se algun cap de setmana. Aquesta dada és força cridanera, ja que el 

consum d’alcohol entre les franges més joves menors està teòricament prohibit i, per tant, 

planteja una primera pregunta molt clara: ¿qui facilita accés a l’alcohol a aquestes persones? 

Els grups de discussió, tant de joves com de tècnics, corroboren clarament aquest fenomen, 

ja que els primers admeten que el jovent en general té molt fàcil l’accés a comprar i consumir 

alcohol al municipi; mentre que els tècnics parlen del “botellón” com de qulecom que està molt 

estès a Calaf. De fet, no és estrany trobar-se grups de joves durant les nits de divendres o 

els caps de setmana consumint a l’espai públic del municipi, sigui en parcs, places o espais 

més amagats. 

Enquesta jove a menors d’edat 
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Enquesta jove a majors d’edat 

 

Pel que fa al consum de tabac, entre els joves adults un 30% dels enquestats afirma fumar 

diàriament, mentre que entre els joves menors aquest percentatge baixa fins al 7% dels joves. 

Cal destacar, però, que en aquesta franja d’edat és on es donen les conductes que propicien 

a un inici del consum de substàncies, ja sigui per decisió pròpia, per sentiment de pertinença 

a un grup o per associació al món dels adults. Un 21,6% dels joves afirma fumar quan surt de 

festa o quan està amb els amics, els anomenats fumadors ocasionals. 

En relació amb consum de cànnabis o haixix, els següents gràfics mostren els resultats de 

l’enquesta jove realitzada. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 
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Enquesta jove a menors d’edat 

 

 

Com podem observar, trobem resultats molt similars en el consum d’aquestes substàncies en 

els dos grups d’edat. Gairebé un 15% de joves de les dues franges afirma que en fuma, més 

aviat esporàdicament, però sembla que forma part dels seus hàbits quan es troben entre 

amics o surten de festa. Aquesta dada és corroborada pels joves participants en els grups de 

discussió i pels tècnics i professionals, que coincideixen en afirmar que el consum de 

cànnabis o haixix ha repuntat al municipi. Es va destacar, concretament, la facilitat d’accés a 

aquestes substàncies que impera entre el jovent. 

 

Pel que fa al consum d’altres drogues, com ara la cocaïna, el grup de joves majors d’edat va 

comentar que existeix també un repunt entre la franja més jove, i que també se’n troba 

fàcilment al municipi. És en aquest sentit que van apuntar, tant els joves majors com la franja 

dels petits, que cal fomentar la informació i les xerrades sobre els temes de consums. 

Comenten que és en el centre educatiu on es realitzen aquest tipus d’intervencions, però que 

cal orientar-les de manera que els propis joves coneguin experiències reals, casos de 

persones que els expliquin de forma clara i directa les conseqüències d’un mal ús o consum 

de totes aquestes substàncies. 

 

Amb relació als hàbits alimentaris entre la població jove de Calaf, els joves d’edat més gran 

responen a l’enquesta jove que si es preocupen pels seus hàbits i tenen consciència del que 

mengen cada dia d’una forma majoritària. Cal recordar que és l’alimentació un element clau 

pel desenvolupament de la persona, per estar en forma físicament i poder resoldre amb 

garanties les activitats quotidianes. 
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Enquesta jove a majors d’edat 

 

 

Pel que fa als hàbits alimentaris entre els joves menors, un 77% responen que dinen a casa 

amb la seva família, i que són els pares o un altre familiar qui s‘ocupa de la dieta alimentària. 

Hi ha un altre 18% que afirma dinar amb els seus amics o amigues i un 6% restant que no 

menja acompanyat. Val a dir que un percentatge força alt, un 23%, es preparen ells mateixos 

el dinar. És evident que les dinàmiques laborals de les famílies han canviat en els últims anys; 

de forma majoritària són tots dos caps de familia els que treballen, i per tant no poden ocupar-

se del dinar dels seus fills i filles. Més enllà d’aquestes dinàmiques globals, cal, però, estar 

atents i seguir realitzant tallers alimentaris als centres educatius i xerrades amb les famílies, 

per tal de recordar la importància d‘una alimentació sana i saludable entre la població jove. 

 

Enquesta jove a menors d’edat 
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Pel que fa a la pràctica d’esport, en altres apartats ja hem fet esment de l’alta participació del 

jovent de Calaf en entitats o clubs esportius. Aquesta vinculació formal a clubs es veu 

complementada per una elevada pràctica de caràcter no organitzat. L’enquesta juvenil és molt 

clara en aquest sentit. Un 68% del jovent menor d’edat practica algun tipus d’esport com a 

activitat extraescolar i un 60% del jovent major de 18 anys fa esport de forma més o menys 

regular. 

 

Més enllà de les dades objectives, el grup de discussió amb tècnics va abundar de forma 

clara en l’interès per l’esport del jovent de Calaf, arribant a afirmar que qualsevol activitat que 

s’organitzi al municipi i tingui com a denominador de fons algun tipus de pràctica esportiva té 

l’èxit assegurat. 

 

 

Enquesta jove a majors d’edat 
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Enquesta jove a menors d’edat 

 

 

Seguint amb l’anàlisi de la realitat juvenil en matèria de salut, passem a comentar les 

respostes a l’enquesta jove sobre temes de sexualitat, un altre dels eixos habituals de 

consultes o dubtes per part del jovent, sobretot dels més petits. Com podem observar, un 

50% dels enquestats, tot i tenir ja una edat en què suposadament haurien d’haver rebut una 

educació sexual completa, afirma tenir informació insuficient sobre mètodes de salut sexual i 

reproductiva. Aquesta xifra contrasta amb el relativament baix índex de joves menors que 

afirmen voler més informació sobre temes relacionats amb la sexualitat. 

 

Enquesta jove a majors d’edat 
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Enquesta jove a menors d’edat 

 

Per al jovent major de 18 anys, i amb relació a on poden obtenir més informació sobre 

sexualitat, un 30% afirma no saber o no conèixer quins serveis existeixen. Aquesta xifra és 

força elevada, però entronca amb les xifres aportades unes línies més amunt.  

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

Tots els guarismes aportats sobre sexualitat i joventut corroboren la sensació transmesa en 

els grups de discussió amb joves, on es comentava que faltava més informació sobre 
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sexualitat, però no tal com es planteja l’educació sexual des dels centres educatius, sinó 

enfocant-la, més aviat, cap a formacions i xerrades orientades des del punt de vista de les 

relacions sexo afectives. En aquesta línia també es considera que cal treballar les relacions 

entre homes i dones, les homosexuals i d’altres, per tal de donar normalitat a totes les formes 

de realitzar-se i sentir-se sexualment. Les gràfiques següents posen en evidència aquesta 

demanda de formació fora dels centres educatius. Un 36,6% dels més joves i un 80% dels 

joves adults assenyalen les xerrades sobre sexualitat com una de les activitats principals que 

voldrien trobar a l’Espai Jove.  

 

Enquesta jove a menors d’edat
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Enquesta jove a menors d’edat 

 

Una altra de les problemàtiques actuals on s’està posant l’èmfasi des de les regidories de 

joventut és la prevenció de les violències envers les dones. En l’etapa juvenil és on es 

comencen a detectar les actituds d’agressió i dominació masclista, fet que resulta rellevant 

per tal d’establir mecanismes de prevenció i atenció a les joves víctimes. Segons les dades 

recollides pel Departament d’Interior l’any 2017 pel que fa a la violència masclista en l’àmbit 

social o comunitari, més del 49% de les víctimes tenia menys de 20 anys. 
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No disposem de dades específiques de violència de gènere a Calaf, però l’enquesta juvenil 

formulava algunes preguntes indicatives sobre comportaments masclistes o de discriminació 

de gènere. Tal com es pot apreciar en les gràfiques següents, fins a un 27% del jovent major 

d’edat i un 35% del menor ha patit algun tipus de discriminació per gènere. Si eliminem de 

l’equació les respostes de tots els enquestats que es defineixen com a homes, aquestes xifres 

augmenten fins al 35% i el 58% respectivament. Es tracta de dades molt elevades que 

refermen la necessitat de treballar aquest aspecte des de la primera adolescència 

 

Enquesta jove a majors d’edat 

 

Enquesta jove a menors d’edat 
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Anàlisi de les polítiquesi recursos de salut 

Per analitzar les polítiques de joventut que es duen a terme a Calaf s’ha creat una taula amb 

les accions i serveis que s’implementen actualment des de l’Ajuntament adreçades a millorar 

la salut dels joves del municipi, així com per ajudar-los a tenir hàbits saludables. 

 

Nom Descripció 

CENTRES 

EDUCATIUS 

En els centres educatius del municipi es realitzen tallers i 

xerrades sobre salut jove, temàtiques com el consum d’alcohol, 

les drogues, la sexualitat, l’alimentació, etc. Destaquen les 

xerrades sobre experiències personals d’individus en el 

consum d’aquestes substàncies com a eina molt eficaç de cara 

a treballar amb la joventut, com les realitzades a través de 

l’entitat Eines. 

SERVEI DE 

JOVENTUT 

El Servei de Joventut també vetlla per unes bones pràctiques 

saludables entre la població jove. D’una manera més informal 

que la resta, té contacte amb grups o col·lectius de joves que 

tenen certs usos abusius, i intenta donar informació i consells. 

També promou la programació d’activitats en temes de salut, 

més enllà de les esportives, si no també aspectes relacionats 

amb l’alimentació, l’alcohol, etc. 

PUNT DE SALUT A 

L’IES 

Programa que intervé en els centres educatius a través d’una 

infermera que un dia per setmana atén consultes o dubtes dels 

i les joves sobre temàtiques relacionades amb la salut. 

PROGRAMA GPS Aquest servei ofert des del Consell Comarcal de l’Anoia realitza 

una intervenció nocturna d’informació i assessorament de salut 

als espais d’oci nocturn dels municipis interessats (festes 

majors), posant a disposició un o diversos professionals 

itinerants. Principals tasques: Informació i assessorament en 

hàbits de consum saludables i prevenció de riscos associats al 

consum de drogues, alcohol, repartiment de preservatius, 

alcoholímetres d’un sol ús, material divers, etc. 

SERVEIS SOCIALS 

DE L’AJUNTAMENT 

Els Serveis Socials també intervenen en matèria de salut a 

través d’actuacions i programes específics, que depenen també 

del Consell Comarcal. 
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PROGRAMA SALUT 

I PREVENCIÓ 

Des del PIDCES i el CRO, s’ofereix un espai d’informació i 

derivació, així com també es realitzen actuacions puntuals 

dirigides a informar i prevenir conductes de risc relacionades 

amb el consum d’alcohol i drogues, l’alimentació saludable, les 

relacions afectives i les relacions sexuals, les xarxes socials, 

etc. 

 

Davant d’una problemàtica que té una dimensió tan global com la salut, les capacitats 

d’incidència d’un ajuntament com el de Calaf són molt limitades, ja que la realitat a què ha de 

fer front té una dinàmica pròpia que transcendeix de molt el caràcter local. Tot i això, es 

detecten alguns aspectes o camps d’acció en els quals podria ser interessant explorar 

possibles vies d’intervenció.  

 

D’una banda, és molt important tenir present en tot moment el caràcter multidisciplinari i les 

múltiples ramificacions que té l’àmbit de la salut en la vida de qualsevol jove. Elements com 

la salut emocional i la necessitat d’autoafirmació juguen un paper clau en l’acostament dels 

joves a les drogues. Sobretot en l’adolescència i la joventut, les relacions socials són elements 

bàsics per a la construcció de la identitat, i el consum de certes substàncies pot ser vist com 

una manera de guanyar estatus en el grup i assolir unes relacions socials més satisfactòries. 

Fóra interessant, així doncs, implementar accions que no posin tant l’accent en el propi 

consum com en els factors socials que el desencadenen. I en aquest treball caldrà tenir molt 

en compte la influència de les xarxes socials, una eina de socialització clau dels i les joves 

d’avui que ha obert la porta a riscos nous.  

 

I en segon lloc, cal fixar la vista en una qüestió tan simple com el coneixement. Existeixen 

certs consums que pràcticament no són percebuts ni com a perillosos, la qual cosa dificulta 

en gran mesura el treball de prevenció d’institucions, centres educatius i famílies. Aquest 

seria, així doncs, un segon àmbit en el qual l’Ajuntament podria treballar de forma directa. 

 

Com també succeeix en les polítiques educatives de Calaf, són els dos centres educatius del 

municipi els que treballen i fomenten, de forma principal, hàbits saludables entre els i les 

joves. Es realitzen xerrades i tallers formatius sobre salut en general, sexualitat, alimentació, 

consum de drogues, hàbits posturals, etc. Des del Consell Comarcal, la tècnica de referència 

en drogodependències també va a l’Institut per fer xerrades sobre consums, i els Mossos 

d’Esquadra també en realitzen un cop l’any.  
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Els tècnics participants del grup de discussió consideren que aquestes sessions són molt 

positives i que se n’haurien de fer més, però reclamen, tal com també proposen els propis 

joves, fer-ho des de perspectives i experiències concretes de persones que hagin vist la seva 

vida afectada per un mal consum o uns mals hàbits de salut. Xerrades, per exemple, com les 

que s’organitzen a través de l’entitat Eines, que apropen als joves experiències reals d’altres 

persones. 

Els i les joves participants en els grups de discussió també coincideixen amb aquesta visió 

de les formacions que tenen lloc als centres educatius. 

Els espais educatius de Calaf també esdevenen els centres de detecció, i a vegades de 

tractament, dels problemes de salut. Cal destacar el paper de la infermera en el Punt de Salut, 

que es desplaça un dia per setmana a l’institut, com a persona de contacte entre els joves 

sobre aquestes temàtiques. El Punt de Salut és un espai segur i de confiança on poden 

exposar els seus problemes o necessitats de forma confidencial i amb una persona que els 

escolta i atén de forma individualitzada. 

Una altra temàtica recollida en els diferents grups de discussió és l’assetjament escolar o 

bullyng ens els centres educatius. Els joves són conscients d’aquesta problemàtica i 

comenten que hi ha hagut alguns casos en els darrers anys. El personal tècnic participant 

assegura que sempre és des de l’Institut des d’on es treballa molt activament i es detecten 

els casos, i que també es coordinen amb l’Ajuntament quan es detecten casos d’abusos o 

assetjament per tal de tractar-los el més aviat possible. 

En el grup de discussió de tècnics, i concretament des del Servei de Joventut, es comenta la 

idea d’organitzar de forma regular, quan l’Espai Jove disposi de dinamització estable, cicles 

d’activitats de caràcter monogràfic que abordin aspectes relacionats amb la salut juvenil, com 

ara la sexualitat, les drogues, l’alimentació. La idea no va tant en el sentit d’oferir xerrades, 

que ja estan cobertes des dels centres educatius, sinó en el d’enfocar cada tema des de 

diferents perspectives. 
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Orientacions per al disseny del PLJ 

 

Tot partint de la doble anàlisi realitzada per a cadascun dels sis àmbits abordats al llarg de 

totes les pàgines precedents, detectem quatre blocs d’actuació que, al nostre entendre, 

requereixen una intervenció prioritària per part de l’Ajuntament. Podríem escollir-ne més, però 

cal tenir present que el futur Pla té uns recursos limitats i, tal com es ve recomanant des de 

2011 per part de l’Agència Catalana de la Joventut, el nou paradigma d’elaboració de PLJs 

busca dotar aquest instrument planificador d’una major operativitat i aplicabilitat respecte a 

l’exhaustivitat, sovint poc operativa, dels models de plans que es duien a terme anys enrere. 

D’uns anys cap aquí, els PLJ ja no persegueixen aquell nivell d’exhaustivitat que anteriorment 

s’exigia, ja que sovint l’esforç per donar resposta a les problemàtiques de tots els àmbits 

acabava derivant en la plasmació de propostes irrealitzables o poc adequades a la realitat del 

municipi en qüestió.  

Així doncs, i com a resultat de les necessitats detectades en el procés de diagnosi, hem 

valorat convenient posar l’èmfasi en un seguit d’aspectes que ens semblen d’especial 

rellevància, tots ells aspectes polièdrics que tenen ramificacions en més d’un dels eixos 

d’anàlisi desgranats al llarg de la present Diagnosi. Veiem, tot seguit, aquests aspectes, 

formulats en forma d’objectius generals o estratègics, és a dir, en tant que línies mestres 

d’actuació de les quals penjaran totes les accions del PLJ. 

 

 

Objectiu general 1 

Potenciar i consolidar l’Espai Jove, dotant-lo de recursos i continguts, per tal de convertir 

l’equipament en un espai de referència per a un espectre juvenil ampli i divers. Per a assolir 

aquest objectiu, es proposa el desenvolupament de tres línies de treball paral·leles: 

 

 Dotació de l’Espai Jove de la figura d’un/ dinamitzador/a estable. 

 

 Ampliació de l’horari d’obertura de l’espai. 

 

 Consolidació d’una programació regular d’activitats lúdiques 

adreçades al jovent que tingui en compte la disponibilitat horària dels 
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joves que treballen o estudien fora del municipi i també les seves 

inquietuds. 

 

 Realització periòdica de tallers i xerrades sobre temes relacionats 

amb la salut, la sexualitat, les violències masclistes, la inclusió 

social, els consums i els hàbits saludables, però mitjançant formats 

que no posin tant l’accent en la vessant didàctica i prioritzin en major 

mesura la coneixença d’experiències personals. 

 

Objectiu general 2 

Impulsar programes d’interrelació entre colles i entre grups de joves de diferents nacionalitats 

per tal de millorar la cohesió social del segment juvenil de Calaf. La pràctica esportiva 

emergeix, en aquest sentit, com a línia d’acció prioritària, en tant que principal denominador 

comú d’interessos i element conjuminador i vertebrador susceptible d’aglutinar sensibilitats i 

perfils diversos. 

 

Objectiu general 3 

Treballar per tal de donar a conèixer les entitats del poble i fomentar la implicació del jovent 

en el teixit associatiu municipal, ja sigui impulsant iniciatives de contacte entre joves no 

associats i entitats del poble o dotant les entitats amb forta penetració juvenil (com l’esplai i 

La Polseguera) de les eines necessàries per arribar a un espectre de joves més ampli i divers. 

L’Espai Jove podria exercir un cert rol catalitzador en aquest sentit, erigint-se també en lloc 

de realització d’activitats impulsades per les entitats. 
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Telèfon 93 402 25 57 
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