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ÍNDEX 

 

1. PRESENTACIÓ 

Aquest és el primer any que el municipi del Montmell presenta un Pla Local de Joventut. Però ja fa 

anys que realitzen polítiques de joventut a través del projecte comarcal de polítiques de joventut Jove 

Baix Penedès, al que estan adherits des de l'any 2004. 

El fet de pertànyer a aquest projecte ha permès que els joves del municipi tinguin la informació de 

les activitats que des del projecte comarcal s'organitzen i puguin inscriure's i demanar més informació 

al mateix Ajuntament del Montmell. Per altra banda, l'ajuntament rep el suport necessari per a 

desenvolupar les seves polítiques de joventut. 

Un aspecte important en les polítiques de joventut del municipi és la creació de l’Espai Jove, a partir 

del treball fet per l’Educador de Medi Obert des de principis de 2019, que també actua de 

dinamitzador de l’espai. Aquesta figura sorgeix a partir d’un projecte de Serveis Socials del Consell 

Comarcal del Baix Penedès, i possibilita l’existència d’un espai que actuï com a catalitzador de les 

polítiques i accions juvenils. 

A partir de la reflexió feta des de l'Ajuntament, tenint en compte les necessitats expressades pels i 

les joves, amb l'impuls realitzat des de l'Oficina Jove del Baix Penedès i la tasca realitzada des de 

Jove Baix Penedès i des de l’Educador de Medi Obert; l'Ajuntament del Montmell va mostrar el seu 

interès a pal·liar certes necessitats que havien detectat entre el jovent, i és per això que va començar 

el planteig d'engegar el disseny de polítiques de joventut municipals. 

Per a poder realitzar el Pla s'ha comptat amb el suport de la tècnica compartida de l'Oficina Jove del 

Baix Penedès, ja que el Montmell és un municipi de petites dimensions i la plantilla de l'ajuntament 

no permet tenir personal dedicat a les tasques pròpies d'un tècnic de joventut. L’altre suport important 

ha estat el de l’Educador de Medi Obert, sobretot en la detecció de necessitats i la proposta d’accions. 

La voluntat de l'Ajuntament del Montmell és treballar per pal·liar les necessitats del jovent, en la 

mesura que puguin, continuant amb l'adhesió al projecte Jove Baix Penedès i les activitats que ja es 

fan des de l’Espai Jove; a més, es volen engegar altres accions a partir de les necessitats detectades. 

Es considera aquest Pla Local de Joventut com l'inici d'unes polítiques de joventut locals 

estructurades i dissenyades per a dinamitzar el jovent del poble, oferir suport i poder resoldre les 

seves necessitats/inquietuds. 
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El Pla Local de Joventut s'ha dissenyat prenent com a marc de referència el Pla Nacional de Joventut 

de Catalunya, utilitzant les eines que ofereix en cada fase de desenvolupament, sobretot pel que fa 

a la filosofia expressada en la seva missió i els seus principis rectors. 

Per començar a dissenyar el Pla s'ha realitzat la diagnosi, a partir de l'anàlisi de la realitat juvenil i de 

les polítiques locals; que ha servit per a definir les prioritats de treball a partir de les necessitats 

detectades. 

A partir d'aquí s'han pogut concretar els objectius del Pla, que emmarquen el disseny de l'execució. 

Seguidament s'explicita la metodologia de treball, definida a partir dels principis rectors del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya. A continuació s'han definit els projectes que es pensen dur a 

terme durant els anys de vigència del Pla. I, finalment, es troba la descripció dels recursos necessaris 

per a dur a terme els programes, la planificació temporal i el plantejament de l'avaluació. 
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2. DIAGNOSI 

  

2.1. PLANTEJAMENT 

Com ja s'ha dit, aquest és el primer Pla Local de Joventut del municipi del Montmell i es vol treballar 

en dos sentits principalment, continuant amb els projectes de Jove Baix Penedès i l’Espai Jove. 

Des de l'Ajuntament es volen prioritzar aquestes línies de treball a partir d'una primera visualització 

de les necessitats dels joves, de forma intuïtiva, i del programa de l'equip de govern. De totes 

maneres, si amb la diagnosi es detecten altres necessitats importants a treballar, es tindran en 

compte. 

Per fer l'anàlisi s'han realitzat les següents accions: 

Diagnosi de la realitat juvenil 

S'ha fet una visualització de la realitat dels joves al municipi i quines són les seves necessitats, amb 

les següents eines: 

◦     Descripció general del municipi 

◦    Explotació de dades estadístiques sobre població, ocupació i formació, que s'han recollit i 

analitzat des de les fonts de l'Idescat 

◦    Anàlisi de la participació juvenil al municipi a partir d’accions a l’Espai Jove 

◦     Demandes i necessitats juvenils: recollides a partir d'una enquesta contestada per 19 

joves 

◦     Coordinació els centres educatius de referència 

◦     Bústia per a propostes a l’espai jove  
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Diagnosi de les polítiques de joventut 

S'han visualitzat conjuntament amb la regidora de joventut i l’Educador de Medi Obert, i també amb 

les respostes a les enquestes a 19 joves del municipi 

 

2.2. ANÀLISI 

ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

> Descripció del municipi 

El municipi del Montmell està situat a la part nord del Baix Penedès. El seu terme municipal ocupa 

72,58 Km², sent el més extens de la comarca, i està majorment ocupat per boscos i garriga. Limita al 

nord amb Torrelles de Foix, Pontons i Sant Martí Sarroca; al sud amb la Bisbal del Penedès; a l'est 

amb Sant Jaume dels Domenys i Castellví de la Marca, i a l'oest amb Aiguamúrcia, Vila-rodona i 

Rodonyà.  

El municipi compta amb els següents nuclis de població: 

 

 La Joncosa del Montmell: és el poble més gran del Montmell i el que fa de cap de 

municipi. Està situat a 430 m. d'altitud, a la vall formada per la mateixa serra del 

Montmell i la serra de la Montjoia, el peu del puig de les Forques, del puig del Castellot 

i de la Creu. 

 Aiguaviva: És un agregat situat al peu de l'estrep oriental la serra de la Torre Milà i a 

migdia del Pla de Manlleu, dins la conca de la riera de Marmellar. 

 Marmellar: És el poble més oriental del terme del Montmell. Deshabitat des dels anys 

setanta, actualment està en estat ruïnós a causa dels actes vandàlics. 

 Can Ferrer de la Cogullada: El poblet consta de quinze o vint cases disposades vora 

la carretera, prop de Rodonyà. 

 Llogarrets: Sant Marc, Vallflor i Sansuies. 

 Urbanitzacions: El Mirador del Penedès, La Moixeta, Pinedes Altes, Mas Mateu i La 

Talaia Mediterrània, Sant Suies 
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 > La població jove del Montmell  

El Montmell té una població de 1.437 habitants, 195 dels quals són joves d'entre 15 i 29 anys, que 

corresponen al 13’56% de la població, segons dades de l’Idescat del 2018.  

POBLACIÓ AL 

TERRITORI CATALÀ  Home  Dona  Total  

Home 

jove  

Dona 

jove  Total  

CATALUNYA  3721073 3879194 7600267 605332 581069 1186401 

BAIX PENEDÈS  51342 51067 102409 7244 7546 13690 

EL MONTMELL 764 673 1437 105 90 195 

 

Població jove de 

Montmell per 

franges d’edat   

12a 15 anys 15 a 19 anys  20 a 24 anys  25 a 29 anys  

57 72  61  62  

 

Com es pot veure, l’índex de percentatge de població jove indica que hi ha pocs joves al municipi, i 

la majoria es concentren a la Urbanització El Mirador del Penedès. 

S’ha detectat que molts d’aquests joves no tenen un projecte de vida definit, sense estudis, feina, o 

aficions,  fent molta vida al carrer o de manera digital. 

Al municipi no hi ha possibilitats d’estudiar ni treballar, i cal desplaçar-se a municipis veïns, però cal 

afegir-hi la dificultat de mobilitat, ja que el transport públic és escàs. Les possibilitats d’oci també són 

escasses al municipi. 

Es detecta també molta problemàtica social i econòmica en aquesta urbanització, fet que no facilita 

la inserció laboral i acadèmica dels joves. En aquesta línia ens trobem amb un petit grup de joves 

que pateixen la problemàtica de la bretxa digital, agreujada per l’aïllament geogràfic. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  -0,75 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  -0,5 cm, Derecha: 

-0,75 cm

Con formato: Derecha:  0,82 cm

Con formato: Izquierda, Derecha:  0,82 cm

Con formato: Izquierda
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La majoria de joves van a l’institut de la Bisbal, en la seva gran majoria, de manera que és un bon 

espai on intervenir. 

El Montmell té molts nuclis però la població està repartida sobretot a la Urbanització del Mirador del 

Penedès, i en menor mesura al terme municipal de la Juncosa.  

Cal tenir en compte que és un municipi on hi ha una part important de la població que és estiuejant, 

per tant, als caps de setmana i estius augmenta la població i en conseqüència la població juvenil. 

> Ocupació jove  

Les dades següents estan extretes de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de 

Catalunya (2019), i ens indiquen que l’atur juvenil del Montmell és molt similar al comarcal i al de la 

resta de Catalunya. És algunes dècimes més alt però representativament més elevat. 

ATUR           

   Total   Jove (16 a 19 anys)  % atur juvenil  

CATALUNYA  386.146  61.952  16,04%  

BAIX PENEDÈS  7.213  1.174  16,27%  

EL MONTMELL 165 27 16,36% 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, al municipi hi ha poques possibilitats d’ocupació, pel que cal 

desplaçar-se a altres municipis a treballar. Això implica també disposar de transport privat, ja que el 

transport públic és molt escàs en tipologia i horaris. Aquest fet dificulta també l’accés a estudis 

superiors i estudis fora dels obligatoris (ESO) 
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> Associacionisme 

Al Montmell hi ha les següents entitats funcionant: 

 Associació Gatogat (cultural) 

 Associació cultural Pinedes Altes 

 Associació de Veïns de la Talaia Mediterrània 

 Associació de caçadors 

 ADF del Montmell 

 AFA de l’escola Teresa Godés 

 Comissions de festes dels nuclis de població 

 Associació de gent gran del Montmell 

 Club de Tir amb Arc Arquers del Montmell 

 Associació Campi qui pugui 

> Necessitats i demandes dels i les joves 

Els i les joves del municipi necessitaven en primera instància un espai propi de referència on reunir-

se i poder socialitzar. Aquesta necessitat ha estat coberta, esdevenint l’espai jove situat al Mirador, 

un espai de referència pel jovent del municipi. 

A través de la interacció de l’Educador de Medi Obert amb el jovent, de les enquestes realitzades i 

d’altres activitats, s’extreuen com a necessitats del jovent: 

 Definir i aclarir que és exactament un Punt d’Informació Juvenil, i on es troba. 

 Demanda de més activitats esportives 

 En menor mesura també, demandes activitats d’oci i cultura. 

 Demanda de formacions, tallers, xerrades etc. I es denota la necessitat d’aquestes per les 

dificultats socioeconòmiques abans mencionades, i en conseqüència la manca de 

perspectives de futur. 

 Les activitats a l’aire lliure com poden ser excursions, també és una demanda recurrent. 

Tenint en comptes la geografia del municipi, aquestes poden ser molt profitoses. 

 Realitzar activitats fora del poble. La manca de mobilitat i l’aïllament territorial porten que 

els joves rebin de bona manera, i sol·licitin encara més, activitats i/o sortides a altres 

localitats. 

 Manca de coneixement sobre com participar activament en el poble, però predisposició a 

aquesta participació per un petit nombre de joves.  

 Necessitat d’incentivar aquesta predisposició col·laborativa a un altre segment de la 

població juvenil. 

http://www.elmontmell.cat/entitats/club-de-tir-amb-arc-arquers-del-montmell
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ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

  

A continuació, visualitzem i analitzem les polítiques locals a partir d'uns indicadors que ens permetran 

aproximar-nos a la realitat juvenil municipal: característiques estructurals de l'ajuntament, serveis i 

programes adreçats als joves, i interlocució dels joves amb l'ajuntament. 

> Recursos existents 

 Recursos humans 

A l'Ajuntament del Montmell hi ha un total de 17 treballadors, repartits entre l’administració de 

l’Ajuntament, la brigada, la llar d’infants i el servei de neteja, i cap d'ells es dedica exclusivament a 

joventut; però sí que una de les treballadores actua com a tècnica referent de Jove Baix Penedès, 

fent difusió i inscripció de les activitats pròpies de Jove Baix Penedès. 

La Regidora de Joventut comparteix les tasques amb les regidories d’infància, cultura, festes, i 

ensenyament i formació. 

També cal tenir en compte les tasques de l’Educador de Medi Obert (Serveis Socials del CCBP), a 

mitja jornada en aquest municipi. I el suport de la tècnica compartida (Joventut del CCBP). 

 Recursos financers 

La regidoria de joventut te assignada una partida de 2000 euros per l’any 2020.  

 Recursos funcionals 

Al Montmell hi ha un espai municipal destinat exclusivament als joves: aquest és l’Espai Jove, creat 

a mitjans de 2019, a partir del treball realitzat per l’Educador de Medi Obert, que també el dinamitza. 

Aquest espai obre dues tardes a la setmana, i dues més cada 15 dies. L’Ajuntament ha començat a 

obrir-lo a altres franges horàries per fer activitats per la població en general. 

Els joves acostumen a reunir-se a l’Espai Jove, als parcs dels nuclis urbans, a cases abandonades 

i, en menys mesura, a la pista poliesportiva que hi ha a la Joncosa. 
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> Polítiques destinades als joves 

Actualment, els serveis i programes que es destinen als joves del municipi són: 

 Jove Baix Penedès: pertànyer al projecte permet treballar en xarxa amb la resta de municipis 

adherits i acollir activitats que d’altra manera no podrien organitzar. Des de l’ajuntament es 

fa difusió de les activitats que s’organitzen des del projecte, i els joves poden fer inscripcions 

a l’ajuntament, a més de rebre assessorament a nivell tècnic de les accions que es volen dur 

a terme. 

 

 Espai Jove: s’hi organitzen activitats d’interès pels joves i ells mateixos fan propostes. 

L’Educador de Medi Obert és qui el dinamitza, a més de fer tasques socials, de carrer i de 

caràcter comunitari. La tècnica compartida hi ofereix assessoraments laborals, acadèmics i 

d’altres temes que interessin, a més de donar suport a l’educador en l’organització 

d’activitats. L’espai ha estat ben rebut pel jovent del poble, de diversos extractes i perfils, i 

esdevé un punt referencial per a la seva socialització i relació amb la comunitat.  

> Interlocució entre joves i ajuntament 

La interlocució entre els joves i l'Ajuntament es dóna de forma informal, si els joves volen posar-se 

en contacte amb l'Ajuntament per fer arribar les seves inquietuds, parlen amb l’Educador de Medi 

Obert o directament amb la Regidora de joventut. 

L'Ajuntament dóna a conèixer les seves activitats amb els següents mitjans de difusió: 

 Web de l'Ajuntament 

 Facebook de l'Ajuntament 

 Instagram de l’Ajuntament 

 Cartells pels nuclis de població 

 Instagram de l’Espai Jove 
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2.3. DIAGNÒSTIC 

Després de relacionar i comparar les diferents informacions extretes a l'anàlisi de la realitat es treuen 

les següents conclusions: 

 L'Ajuntament del Montmell no disposa de suficients recursos per a desenvolupar 

polítiques de joventut integrals, tot i que amb la figura de l’Educador de Medi Obert del 

Consell Comarcal dinamitzant l’espai jove, hi ha un treball intens amb els joves. 

 El municipi treballa en xarxa amb la resta de municipis de la comarca a través del projecte 

Jove Baix Penedès i disposa de la tècnica compartida del Consell Comarcal; aquests dos 

aspectes permeten un servei més integral al jove. 

 No hi ha entitats juvenils ni grups de joves organitzats al municipi; encara que hi ha 

diversos joves que col·laboren en iniciatives municipals, i especialment amb l’associació 

de festes. 

 La majoria de joves es concentren en un nucli del municipi, concretament a la Urbanització 

el Mirador del Penedès. 

 El jovent no es mou gaire cap a altres pobles o localitats. Per tant, es conclou que es troba 

concentrat en la localitat  i no dispers en d’altres, el que suposa un avantatge per a 

treballar amb ells des de el mateix territori. 

 L’espai i l’educador s’han convertit en referència pel jovent a l’hora de resoldre dubtes, fer 

i/o plantejar activitats.   

 És important oferir serveis d’orientació als joves per a la definició del seu itinerari vital, tant 

formatiu com laboral, ja que es denota una manca de perspectiva de futur. 

 Molts joves volen que s'organitzin més accions per al jovent del poble, sobretot en l’àmbit 

esportiu, i en menor mesura en els àmbits de l'oci i cultura. 

 Cal treballar la interacció entre els joves del municipi, però com que el municipi té els 

nuclis més dispersos es planteja treballar nucli per nucli. 

 En aquesta línia trobem que alguns i algunes joves tenen dificultats per a poder accedir 

al servei de l’espai jove. 

 Es denota la manca d'activitats formatives i ocupacionals al municipi i la necessitat de 

realitzar-ne. Encara que l'ajuntament no té recursos organitzatius, sí que té capacitat 

informativa i de derivació, sobretot ara des de l’Espai Jove. 

 Manca participació juvenil en les polítiques municipals; per tant cal obrir canals de 

participació juvenil, de manera que les iniciatives dels joves es puguin portar a terme. En 

aquest sentit resultaria interessant la creació d’una associació de joves com a altaveu 

d’aquest col·lectiu 

 Encara havent-hi desconeixement de les polítiques concretes de joventut del municipi per 

part dels i les joves, aquests comencen a veure moviment del territori envers ells/es. 
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 Els canals informatius que més arriben als joves són els cartells penjats pel poble, i el 

boca/orella. Al contrari ells/es consideren més útil la xarxa social instagram, i el whastapp 

com a mètode de difusió. Per tant es reforçaran aquests canals.  

 Segons la realitat del municipi, és important la coordinació entre l’ajuntament i diferents 

departaments del Consell Comarcal. 
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3. OBJECTIUS 

 

A partir de les conclusions extretes a la diagnosi es defineixen els objectius estratègics o generals 

que donen sentit del Pla Local de Joventut: 

 Facilitar l’emancipació dels joves del municipi, acompanyant-los en el seu projecte de vida. 

 Promoure activitats d’interès pels joves en l’esport, cultura i l’oci, amb voluntat de 

participació juvenil. 

 Augmentar el nivell de participació i proactivitat del jovent envers la comunitat, i d'aquesta 

manera tractar de crear-ne una associació. 

 Treballar en xarxa amb els municipis de la comarca en l’àmbit de joventut. 

Els objectius generals es concreten en els específics, que concreten les prioritats de treball del Pla: 

 Orientar i assessorar el jovent en tots els àmbits del seu interès. 

 Acompanyar als i les joves en el seu itinerari formatiu i laboral. 

 Recolzar i acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament personal. 

 Fomentar la participació juvenil al municipi. 

 Donar suport a les iniciatives realitzades pels i les joves del municipi. 

 Oferir alternatives d’oci, sanes i saludables. 

 Realitzar accions destinades als i les joves, organitzades conjuntament pels municipis de 

Jove Baix Penedès. 
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4. METODOLOGIA 

  

La descripció del funcionament del Pla Local de Joventut inclou els criteris metodològics basats en 

els principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, ja que es dissenya per aconseguir 

unes polítiques de joventut amb una estratègia de disseny global i amb tots els agents implicats. 

 Participació 

La participació dels joves en el Pla Local de Joventut ha estat principalment a través de la visualització 

de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut locals. 

Per promoure la participació es creen programes en aquest Pla Local de Joventut; per aconseguir 

una participació juvenil activa en les polítiques de joventut locals que acaben d'iniciar-se. 

Una de les intencions és augmentar la participació juvenil i aconseguir un cert apoderament que faci 

que els joves participin activament en les polítiques de joventut, sobretot amb la implicació en l’Espai 

Jove i en el Pla Local de Joventut, amb la participació i organització d'activitats. 

 Transformació  

 

La voluntat d'aquest Pla és poder arribar a tots els joves del municipi, tenint en compte els diferents 

nuclis de població i la interacció entre tots els joves. Aquesta interacció es contempla dins de cada 

nucli, ja que la majoria estan molt dispersos. 

També cal tenir en compte que hi ha molts estiuejants a la majoria dels nuclis i els joves acostumen 

a ser usuaris de les activitats però sense relacionar-se massa amb la resta de la població. 

 

 Integralitat 

Per a elaborar aquest Pla Local de Joventut s'hi han implicat tots els regidors de l'ajuntament, 

especialment la regidora de joventut, i els joves que van participar en la primera fase de l'anàlisi de 

la realitat amb les enquestes i reunions. En la seva posterior execució està previst que, a més de la 

participació activa dels joves del municipi, també puguin implicar-s'hi altres agents. 

D'aquesta manera, està molt clar que s'ha treballat a partir de la interdepartamentalitat: la coordinació 

entre els diferents departaments de l'Ajuntament del Montmell és clara per la definició del 

funcionament de l'equip de govern. 

Per explicar el treball insterinstitucional, es defineixen aquestes línies: 
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®   Coordinació amb Joventut del CCBP: 

La relació es concreta a través del conveni de Jove Baix Penedès i de la relació de suport per a tirar 

endavant la realització d'aquest Pla Local de Joventut a partir de la Tècnica compartida. 

El fet de participar a Jove Baix Penedès permet treballar amb la resta de municipis de la comarca 

que també hi pertanyen. 

A l'Ajuntament no hi ha cap tècnic/a de joventut a la plantilla, tot i que hi ha una referent tècnica que 

apropa als joves del municipi les accions que es realitzen a tota la comarca des de Jove Baix 

Penedès. Aquest fet fa que la implicació municipal al projecte JBP sigui força passiva, és a dir, com 

a receptor d'accions. L'Ajuntament no pot participar activament a les reunions setmanals tècniques 

de coordinació, però en fa el seguiment a partir de les actes que es fan arribar de les reunions. 

La implicació més activa és a nivell polític, ja que la regidora de joventut participa activament a les 

reunions de coordinació polítiques i les tècnico-polítiques. 

Aquest treball de coordinació porta de retruc a la relació amb la Direcció General de Joventut en tot 

allò relacionat amb les polítiques de joventut. 

®   Coordinació amb Serveis Socials del CCBP: 

La coordinació existent entre les Tècniques Compartides de joventut i els Serveis Socials del CCBP 

facilita el treball integral en les polítiques de joventut del Montmell, tant pel que fa a amb l’Educadora 

Social com amb l’Educador de Medi Obert, amb aquest últim de manera més profunda, ja que hi ha 

un contacte més directe a través de l’Espai jove. Des de l’ajuntament s’ha motivat molt aquesta 

relació, a partir de la detecció de certes problemàtiques juvenils a la Urbanització el Mirador. 

 Qualitat 

 

El Pla Local de Joventut s'ha definit partint de la base que sigui realista i que s'ajusti a les necessitats 

reals detectades, sempre atenent a les possibilitats de l'Ajuntament. Un dels aspectes que s'han 

tingut en compte és la situació econòmica actual, en consonància amb la situació general. 

El Pla s'ha definit per establir un marc on poder anar desenvolupant unes polítiques de joventut 

adequades i de proximitat, de manera progressiva i sense voler realitzar uns projectes que després 

no es puguin assumir. 
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5. PROGRAMES 

El resultat del diagnòstic proposa tot un seguit d'actuacions, que podrien desembocar en  diversos 

programes, però amb la voluntat de fer un Pla Local de Joventut viable i realista, i tenint en compte 

que és el primer que es realitza al municipi, s'ha optat per a prioritzar els següents programes: 

PROGRAMA 1: ESPAI JOVE I EDUCADOR DE CARRER 

El programa de l’Espai Jove es va iniciar al 2019, arran del projecte d’Educadors de Medi Obert que 

es llença des de Serveis Socials del Consell Comarcal en col·laboració amb l’ajuntament de la 

Juncosa del Montmell. 

El projecte es basa en l’existència d’una figura que exerceixi de referent positiu pels i les joves de la 

zona i que, mitjançant l’encoratjament a una col·laboració proactiva d’aquests/es, es treballi en la 

creació d’un espai destinat a aquest segment de la població, en una zona on hi ha una clara manca 

d’espais normalitzats pels adolescents. 

El treball es va iniciar al carrer i a l’institut, on es va fer una diagnosi i se’n van extreure necessitats i 

propostes dels i les joves. 

A l’Espai Jove hi ha materials per poder fer activitats lúdiques i esportives, connexió a internet i també 

una zona amb ordinadors i una impressora. Amb aquest material tecnològic es vol compensar la 

bretxa digital a la qual es poden veure abocats diversos i diverses joves del territori, a més de treballar 

en la direcció de fomentar l’assumpció de responsabilitats acadèmiques. 

Un aspecte important que es vol treballar és la participació juvenil a les polítiques locals de joventut; 

és per això que es proposa fer un treball conjunt entre l’Ajuntament, la Tècnica Compartida i Serveis 

Socials del CCBP (Educadora Social i Educador de Medi Obert). 

Aquesta idea hauria de derivar en un treball amb els joves del municipi, creant espais de coordinació 

perquè puguin presentar les seves propostes i necessitats, a la vegada que es dinamitza 

conjuntament la seva realització. 

A més, se’ls proposarà prendre part en la planificació dels actes de les Festes majors que siguin 

d’interès pels i les joves. 

Per altra banda, es compta amb la Tècnica compartida de joventut del Consell Comarcal, com ja s’ha 

comentat; amb la finalitat de donar suport i acompanyar a l’emancipació dels joves del municipi. 
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Aquest projecte es realitza des de Joventut del CCBP i es destina als municipis de la comarca de fins 

a 5.000 habitants, per a treballar des de cada municipi per les necessitats reals de cada un, sempre 

respectant la mateixa autonomia municipal, compartint recursos i treballant en xarxa. Es pretén 

involucrar en tot el procés als representants polítics, els professionals i els tècnics municipals, les 

entitats i molt especialment al jovent. 

En el cas del Montmell, es concreta en donar un servei d’assessorament als i les joves per a 

acompanyar en la seva emancipació, amb la coordinació amb l’Espai Jove i els Serveis Socials del 

CCBP; a més de donar suport a l’Espai jove en la seva dinamització. 

Amb la voluntat de donar a conèixer aquest servei i d’altres d’interès pels joves, tant del municipi com 

d’altres, es treballa amb els alumnes de 6è de primària de l’escola; com a punt de partida cap a la 

seva trajectòria juvenil, ja que l’any següent comencen a l’institut. 

De manera similar l’Educador de carrer assisteix els dimarts a l’institut Coster de la Torre de la Bisbal, 

com a espai on interaccionar amb els i les joves. A part està en continu contacte amb l’institut a través 

de la seva coordinadora pedagògica, com a referent dels casos que puguin presentar alguna 

problemàtica, i d’aquesta manera aportar una continuïtat i coherència en la línia d’intervenció.  

 Objectius del programa:  

 Orientar i assessorar als i les joves en tots els àmbits del seu interès. 

 Acompanyar als joves en el seu itinerari formatiu i laboral. 

 Recolzar i acompanyar als i les joves en el seu procés de desenvolupament personal. 

 Fomentar la participació juvenil al municipi. 

 Donar suport a les iniciatives realitzades pels i les joves del municipi. 

 Oferir alternatives d’oci, sanes i saludables. 

 

 Accions del programa 

 

®   Participació i dinamització juvenil 

A l’Espai jove es realitzaran activitats d’interès pels joves, tan proposades pels mateixos joves 

com pel dinamitzador. Aquestes activitats estan encarades a l’oci i la cultura, principalment; 

però amb l’accent posat en l’emancipació juvenil, és a dir, que el paper que hi prenen els 

joves els encamina al seu desenvolupament personal. 

La participació juvenil està pensada no només en les activitats de l’Espai jove, sinó també en 

la vida social del municipi, és a dir, en les festes veïnals i d’altres destinades a la població 

general. 
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També cal tenir en compte les tasques realitzades pel dinamitzador com a educador de carrer, 

és a dir, fora de l’Espai jove; molt importants per complir els objectius definits. 

Algunes de les activitats que s’organitzen són: torneigs de play, jocs de taula, xerrades, partits 

de futbol, túnel del terror... 

  

®   Servei d’assessorament juvenil 

La Tècnica compartida farà assessoraments als joves que ho necessitin, sobretot referents a 

ocupació i formació, amb la voluntat de definir l’itinerari formatiu i laboral del jove. 

A més també organitzarà activitats relacionades amb l’emancipació juvenil conjuntament amb 

l’Educador de Medi Obert, sobre temes de salut, ocupació… 

I des de l’espai, a través de l’Educador de Medi Obert com a referent es treballarà en la 

direcció de l'assessorament juvenil, en diversos camps, tractant de tenir el màxim actualitzat 

possible tota la informació que pugui ser d’utilitat per al jovent del territori (Transport públic, 

formació, estudis, oci i cultura etc.). Tractant  d’esdevenir d’aquesta manera el referent més 

immediat per a atendre les inquietuds i/o emergències de la població juvenil.  

  

®   Joventut a l’escola 

Es treballarà amb els alumnes de 6è de primària de l’escola, per donar a conèixer els serveis 

de joventut de la zona com a punt de partida de la seva trajectòria juvenil. 

 

 ®   Coordinació amb l’institut 

L’Educador de Medi Obert, assistirà cada dimarts a l’institut, per a coordinar-se amb l’equip 

d’Educadors de Medi Obert del Consell Comarcal, visualitzant-se d’aquesta manera en un 

dels espais més concorreguts pels i les joves destinatàries de la seva figura. De la mateixa 

manera establirà un feedback constant amb el centre escolar, en la línia d’un treball en xarxa 

i integral entre tots els espais implicats en el desenvolupament del jove. També col·laborarà 

en les iniciatives desenvolupades per l’Oficina Jove del Baix Penedès, a l’institut. 
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PROGRAMA 2: JOVE BAIX PENEDÈS 

Jove Baix Penedès és un projecte de polítiques de joventut comarcals que sorgeix al 1994 per 

treballar en xarxa entre l'Àrea de joventut del CCBP i els ajuntaments de la comarca, a partir d'un 

conveni (amb aportació econòmica per part dels ajuntaments i el Consell).  

En aquest projecte es treballen accions de diferents àmbits, sempre a partir de les necessitats dels 

municipis, amb la finalitat d'optimitzar recursos i serveis.  

Una de les principals finalitats del projecte és ser una eina útil per als joves del Baix Penedès, tenint 

en compte les iniciatives juvenils i d’entitats. L'altra gran finalitat del projecte és estar al servei dels 

ajuntaments de la comarca, per ser una eina útil a les seves polítiques de joventut locals i per poder 

definir les polítiques de joventut comarcals.  

El més significatiu del projecte és la metodologia de funcionament, ja que comporta un treball en 

xarxa i mancomunat amb la participació activa dels referents tècnics i polítics de joventut dels 

municipis. Aquest treball es concreta en reunions periòdiques per recollir demandes, programar 

accions, definir línies de treball, avaluar...  

Aquest programa porta a terme polítiques de joventut a nivell comarcal, dissenyades i implementades 

de manera mancomunada a partir del treball en xarxa amb els municipis pertanyents al projecte Jove 

Baix Penedès. A la comarca hi ha realitats municipals diverses i les polítiques de joventut comarcals 

que s'implementen des de Jove Baix Penedès tenen la voluntat prèvia de ser útils i de respondre a 

cada necessitat municipal. 

  

El municipi del Montmell no aporta un tècnic a les reunions de coordinació i és per això que esdevé 

un usuari de les accions que es dissenyen al projecte, tot i ser conscients que es tenen en compte 

les seves necessitats específiques i que els joves del municipi participen en moltes de les seves 

accions. A més, cal comptar amb la coordinació de la Tècnica Compartida en aquest projecte. 

Des de l'ajuntament i l’espai jove es fa difusió de totes les accions, de les que són punt d'inscripció, i 

es motiva per a la participació dels joves del municipi. 

  

  Objectius del programa:  

 Recolzar i acompanyar als i les joves en el seu procés de desenvolupament personal. 

 Informar i orientar als i les joves en tots els àmbits del seu interès. 

 Realitzar accions destinades als joves i organitzades conjuntament pels municipis de Jove 

Baix Penedès. 

 

 Accions del programa 



20 
 

®   Formació i ocupació 

S’organitzen conjuntament cursos de formació en el lleure i es realitzen a diferents municipis 

de la comarca, fent tots les inscripcons.  

També es fan xerrades d’orientació acadèmica als instituts, destinades als pares, mares i 

alumnes de 3r i 4t d’ESO.  

  

®   Salut 

Es dinamitzen els dies mundials referent als temes de consum d’alcohol, de l’alimentació, de 

la sida, del tabac i de la violència de gènere.  

Amb els instituts i espais joves es dinamitza una exposició sobre algun tema relacionat amb 

la prevenció de riscos en salut. I també als instituts s’organitza el Canvi de marxa (acció teatral 

i de debat sobre prevenció d’accidents de trànsit) i les carpes als patis, on es treballa la 

prevenció de riscos entre els joves. 

®   Cultura i oci 

Es promouen activitats d'estiu d’oci alternatiu i s’ofereix el Centre de recursos per activitats 

juvenils (amb jocs gegants, la màquina de xapes, estructures i marcs per exposicions...).®   

Participació juvenil 

S’ofereix suport als processos participatius juvenils que vulgui engegar el municipi. 

I també a partir del projecte “Fes la teva acció JBP” que, a partir del retorn del 20% de l’import 

del conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal, el municipi pot realitzar accions 

participatives amb joves, amb el suport de l’Oficina Jove.  

®   Accions de difusió 

Es fa difusió de les accions de JBP i de les organitzades pels serveis de joventut dels 

municipis a partir de les xarxes socials, web... 
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6. RECURSOS 

Els recursos necessaris per a poder desenvolupar el Pla Local de Joventut són: 

 Recursos humans: a nivell tècnic, una administrativa de l'ajuntament fa les tasques de difusió 

i inscripció i és el referent del municipi, conjuntament amb la tècnica compartida. A més, es 

compta amb la tasca de l’Educador de Medi Obert. 

En l’àmbit polític la regidora té un paper de referent polític i també en certes  ocasions de 

tècnic. Tot i que en certes ocasions on li es impossible exercir aquesta figura de tècnica, 

l’Educador de Medi Obert s’encarrega eventualment de funcions similars i de fer 

d’intermediari. 

 

 Recursos infraestructurals: al Montmell hi ha un espai específic per la gent jove: l’Espai Jove, 

creat a mitjans del 2019. Pel que fa al projecte Jove Baix Penedès, el municipi ofereix els 

recursos necessaris per les accions que pugui acollir el municipi. També es compta amb el 

centre cívic de la Juncosa, i de Pinedes Altes. 

Pel que fa a recursos esportius, existeix un pista de futbol al Mirador del Penedès, una altre 

a la Juncosa, a part del camp municipal, i una pista multiesportiva a Pinedes Altes. El municipi 

també disposa de piscina municipal al terme municipal de la Juncosa, i a Pinedes altes.  

  

 Recursos econòmics: al pressupost de l'Ajuntament destina una partida de 2000 euros  

del pressupost global.  

Pel que fa al projecte Jove Baix Penedès es destinen els recursos econòmics  

necessaris pel cofinançament del programa, a través del conveni amb el Consell  

Comarcal del Baix Penedès. 
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A nivell pressupostari es compta amb el següent pressupost pel 2020, amb la voluntat de 

prorrogar-lo fins el 2023 i augmentar-lo any a any, si hi ha possibilitat: 

  

PROGRAMA DESPESES FONS DE FINANÇAMENT 

  

Espai Jove 1.020€ x 12: 12.240€ anuals   

Pres. 2020 joventut 

2000€ 

Cost del personal 

6486,59€ 

 Centre obert 

1600 € 

  

Jove Baix Penedès Conveni: 1.233,00 

  

DGJ   

ajtn   
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7. TEMPORITZACIÓ 

Es concreta el calendari de treball dels programes desenvolupats al Pla, especificant les fases de 

disseny, execució i avaluació. 

Durant el 2020 s’ha fet la planificació estratègica del Pla, a partir del qual s’han especificat els 

programes, amb la següent temporització: 

®   Programa 1: Espai Jove 

Aquest programa es va iniciar el 2019 i està previst de donar-hi continuïtat i potenciar-lo durant 

tota vigència del Pla. Durant el primer any de funcionament s’han dinamitzat els joves, tant al 

carrer com a l’Espai; a més de comptar amb el servei de la Tècnica compartida. 

La temporització s’estructura de la següent manera: 

 Participació i dinamització juvenil: L’Educador de Medi Obert programa mensualment 

les activitats de l’Espai jove, sempre tenint en compte la flexibilitat que cal tenir en la 

resolució de conflictes o situacions que requereixin una variació útil de la programació. 

 Servei d’assessorament juvenil: un cop al mes la  tècnica compartida ofereix 

assessorament a tots els joves del municipi, en tots els àmbits del seu interès. 

L’Educador de Medi Obert per la seva banda es troba a disposició del i les joves 10 

dies mensuals. 

 Joventut a l’escola: aquest treball es realitzarà a finals de curs per explicar als alumnes 

de 6è tots els serveis de joventut de què disposen a partir del curs vinent, que ja aniran 

a l’institut; a més, també es poden definir altres sessions, de temes que puguin sorgir 

durant el curs per a treballar temàtiques que des de l’escola considerin interessant que 

es facin des de joventut; com a màxim una per trimestre. 

 Coordinació amb l’institut: L’Educador de Medi Obert, assistirà cada dimarts a l’institut, 

per a coordinar-se amb l’equip d’Educadors de Medi Obert del Consell Comarcal, 

visualitzant-se d’aquesta manera en un dels espais més concorreguts pels i les joves 

destinatàries de l’espai. De la mateixa manera establirà un feedback constant amb el 

centre escolar, en la línia d’un treball en xarxa i integral entre tots els espais implicats 

en el desenvolupament del jove. També col·laborarà en les iniciatives desenvolupades 

per l’Oficina Jove del Baix Penedès, a l’institut.  

®   Programa 2: Jove Baix Penedès 

La temporització d’aquest programa és general per a tots els municipis de la xarxa: a finals 

d’any es fa la programació de l’any següent, durant tot l’any es desenvolupen les activitats 
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(amb la seva temporització particular) i abans d’acabar l’any es fa l’avaluació final (tenint en 

compte l’avaluació de cada acció). 

8. MODEL D'AVALUACIÓ 

L'avaluació del Pla Local de Joventut està previst de realitzar-se en dues línies: 

  

®   Avaluació de cada programa 

Cada programa té el seu propi mecanisme d'avaluació de seguiment i d'avaluació final anual. 

Amb els resultats obtinguts es considerà la continuïtat dels programes, les seves 

modificacions i adaptacions a noves realitats, les eines i mecanismes que cal utilitzar per a 

modificar-los... 

Les avaluacions dels programes les durà a terme el personal tècnic de referència de cada 

programa amb la regidora de joventut del municipi. A més, es demanarà la implicació dels i 

les joves considerant la seva valoració depenent de la participació al programa en concret. 

En els programes on hi ha una relació amb altres institucions, com el Consell Comarcal del 

Baix Penedès, es demanarà també la participació tècnica i política en aquesta valoració. 

  

®   Avaluació final del Pla Local de Joventut 

Al final dels quatre anys es farà una valoració global del Pla, tenint en compte les valoracions 

que s'han fet de cada programa. Aquesta avaluació es realitzarà a finals del 2023 i hi 

participaran tots els agents implicats: els responsables polítics municipals, el personal tècnic 

de l'Ajuntament que hi ha pres part, els joves que hagin participat en algun programa i 

representants tècnics i polítics de joventut del Consell Comarcal (de Joventut i/o Serveis 

Socials, segons l’acció). 

Cada grup d'agents realitzarà una avaluació individualitzada, per després poder posar-la en 

comú i així arribar a un buidatge de valoracions tenint en compte cada punt de vista. 

  

  

Els ítems a avaluar són: 

·    La repercussió i el grau de satisfacció i implicació dels i les joves als programes. 

·    El compliment de les expectatives de cada programa. 

·    El grau de satisfacció dels representants polítics i tècnics de joventut del municipi. 

·    L'assoliment dels objectius específics definits a cada programa. 

·    Els mecanismes de coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Penedès 

 


