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Introducció  

 

El Pla Local de Joventut de Navàs (en endavant, PLJ Navàs) s’ha elaborat entre el juny 

i el setembre de l’any 2020, després d’un procés de diagnosi que es va realitzar durant 

l’últim trimestre del 2019. Entre l’octubre i el desembre de l’any 2020, està prevista 

l’aprovació del Pla, amb una vigència de quatre anys -entre el 2021 i el 2024 - tot i que 

la voluntat és que esdevingui un document obert i flexible per poder anar incorporant les 

modificacions i actualitzacions que es considerin oportunes en cada moment. 

 

El PLJ Navàs neix de la necessitat de realitzar una anàlisi global de la situació de la 

joventut al municipi i d’elaborar un Pla d’actuació municipal integral des de la perspectiva 

de l’atenció a la joventut. Per tant, el PLJ Navàs és l’instrument que ha d’ajudar a 

orientar, planificar, coordinar i definir les diferents actuacions municipals adreçades als i 

les joves del municipi, així com implicar els agents socials del territori i els i les joves en 

una estratègia conjunta d’actuació.  

 

Així doncs, el PLJ Navàs es concep com una eina i no com un objectiu final en sí mateix, 

en la mesura que el Pla ha de servir per definir una estratègia global en matèria de 

joventut i ajudar a impulsar les polítiques destinades a millorar les condicions de la 

població jove del municipi d’entre 12 i 30 anys. 

 

El Pla parteix d’un procés d’elaboració, en el qual es compta amb una acurada diagnosi 

de la realitat de la població entre els 12 i els 30 anys, a més de l’experiència fruit de 

plans estratègics anteriors. Per poder nodrir aquest pla també s’ha demanat la 

participació del màxim d’agents implicats en les polítiques de joventut, que han implicat 

tant el nivell ciutadà, com el tècnic i el polític.  

 

El document consta d’una primera part en què es descriu el marc normatiu de les 

polítiques de joventut a Catalunya, fent especial èmfasi en el Pla Nacional de la Joventut 

de Catalunya 2010-2020 (en endavant, PNJCat) i els 7 reptes que es deriven d’aquest 

document estratègic. 

 

A continuació, es repassen els elements centrals de la diagnosi de la situació de la 

població d’entre 12 i 30 anys a la localitat del Bages, seguint l’esquema de continguts 
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dels reptes del PNJCat, amb una síntesi final en format DAFO (Debilitats, Amenaces, 

Fortaleses i Oportunitats). 

 

Seguidament, s’esmenta la metodologia, descrivint els principis metodològics del Pla, la 

documentació consultada i les fases d’execució seguides. 

 

Entrant en el contingut del Pla Local s’apunten els objectius, la missió, els destinataris i 

la visió estratègica que contempla el document. Aquesta visió estratègica planifica totes 

les polítiques i actuacions de la regidoria de Joventut en els següents 3 eixos: 

 

 

 

 

D’aquests 3 eixos es desprenen les actuacions plantejades (un total de 27) presentades 

en format de fitxa on es recullen entre d’altres, la descripció de l’actuació, els 

responsables de realitzar-la, els destinataris, la calendarització o el pressupost. 

 

Per últim, s’apunten mètodes d’avaluació del Pla que poden servir per fer un seguiment 

de les polítiques plantejades i també recursos per tal de retre comptes a la població jove. 

 

Així doncs, el PLJ de Navàs que es presenta a continuació recull aquelles polítiques de 

joventut que permetran potenciar l’autonomia i l’emancipació de les persones 

adolescents i joves, vetllaran per la salut i el benestar de les persones entre els 12 i els 

30 anys i facilitaran l’accés als espais, serveis i recursos adreçats a aquest col·lectiu. 

Aquestes polítiques, al seu temps, entenen les persones compreses en aquesta franja 

d’edat com a protagonistes d’una ciutadania activa i canviant en els propers 4 anys.    

 

EMANCIPACIÓ

COHESIÓ SOCIAL

APODERAMENT
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1. Marc normatiu. Les polítiques de 

joventut 

 

1.1. El marc del PNJCat 2010-2020. Seguiment dels principis 

rectors 

 

L’elaboració del PLJ Navàs 2021-2024 s’emmarca en uns principis i valors més 

generals, provinents del marc específic recollit a la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de 

polítiques de joventut que regula el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020.  

 

El desplegament d’aquest Pla Local a partir d’aquests principis i valors ens permet 

connectar la realitat local de les polítiques de joventut  amb la realitat que viu el conjunt 

de Catalunya i, per tant, treballar des de Navàs amb programes, serveis, recursos i 

actuacions que s’emmarquen en un relat global sobre quin impacte han de tenir les 

polítiques de joventut, què entenem per joventut i quines són les seves necessitats.  

 

Així doncs, tal i com especifica la llei anteriorment esmentada per polítiques de joventut, 

entenem les intervencions dels agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits 

de la vida de les persones joves, especialment les que es troben en una situació de més 

vulnerabilitat social. En aquesta línia i seguint amb l’especificació de termes, per 

persones joves s’entén amb caràcter general, el conjunt de persones d'entre setze i vint-

i-nou anys amb residència a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes polítiques 

es poden ampliar aquests límits d'edat per a adaptar-los a la realitat social i als objectius 

a assolir.  

 

Per tant, la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, estableix que 

aquestes han de fer possible l’emancipació juvenil, és a dir, que els joves puguin 

construir un projecte de vida propi sobre la base de l’autonomia personal i l’exercici de 

la plena ciutadania. I al mateix temps, aquestes polítiques s’han de construir i 

desenvolupar amb la participació dels joves, és a dir, amb tot un conjunt d'accions i de 

processos que generin capacitat en els joves per a decidir llur entorn, llurs relacions i 

llurs possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu, per a intervenir-hi i per a 

transformar-los.  
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Conseqüentment, les polítiques de joventut que recollirà aquest pla seguiran el lideratge 

que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, i per tant malgrat tenir 

una visió específica i concreta centrada en la realitat de Navàs s’alinearan amb la visió 

general, que dibuixa un escenari futur concretat en tres punts:  

 

1. Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus 

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

vitals...) entenent que aquesta és la major garantia d’un futur millor per al 

conjunt de la societat.  

 

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

expectatives i les possibilitats a l’hora de desenvolupar un projecte de vida.  

 

3. Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper 

protagonista en el desenvolupament del seu entorn (municipi, país, món); 

que aposti per un creixement qualitatiu i quantitatiu de l’associacionisme i els 

moviments juvenils, organitzats com a aposta estratègica perquè el conjunt 

de la ciutadania, i també les persones joves, tingui capacitat per incidir sobre 

el funcionament de la societat i traslladar la seva visió del món.  

 

Per tant, per a poder fer realitat aquest escenari, les polítiques que es desenvolupin han 

de seguir sempre una finalitat, és a dir, han de tenir present una missió. Aquesta missió 

es pot concretar en dues línies específiques:  

 

➢ Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la 

diversitat de formes i models de vida.  

 

➢ Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper 

actiu com a ciutadans 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.  
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1.2. Els 7 reptes del PNJCAT 

 

El PLJ de Navàs també segueix els 7 grans reptes que s’estableixen en el PNJCAT, els 

quals han de permetre assolir els dos objectius principals que marca aquest document 

de planificació estratègica: d’una banda, la realització del projecte de vida de les 

persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida i, de l’altra, 

l’apoderament de les persones joves com a agents de canvi social. Permetent, alhora, 

l’impuls d’un paper actiu com a ciutadana 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.  

 

Aquests grans reptes són:  

 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves, que contempla:  

• L’educació com a element generador d’oportunitats socials. 

• La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti avançar cap a 

una societat del coneixement. 

• Corresponsabilitat de tots els agents educatius i aprenentatge de competències 

instrumentals i procedimentals, i habilitats de la gent jove. 

• Protagonisme  de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa. 

 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves, que contempla:  

• Millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves. 

• L’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les 

oportunitats professionals de la gent jove. 

• Qualitat del treball juvenil. 

• Avenç  cap  a  un  model  productiu  basat  en  la  innovació  i  el coneixement. 

 

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

contempla:  

• Millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge. 

• Foment del lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar les 

oportunitats de mobilitat de les persones joves. 

• Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves. 

• Participació, mediació i intermediació en habitatge. 

• Avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social. 

 

culebraspl
Nota adhesiva
Substituir . per ,
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Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves, que contempla:  

• Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves. 

• Prevenció  de  les  conductes  de  risc  entre  les  persones  joves. 

• Millora  del  coneixement,  la  percepció  d’utilitat  i  el  bon ús dels recursos de 

salut. 

 

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

de  les  persones  joves  en  allò col·lectiu, que contempla:  

• Incidència  sobre  els  factors  individuals  que  afecten  la  participació  per  

fomentar  la  implicació  i  la  mobilització  de  les persones joves i reduir les 

desigualtats en el perfil de joves actius. 

• Suport  a  les  associacions  juvenils,  organitzacions,  espais i xarxes socials que 

canalitzen la participació de la gent jove. 

• Construcció d’una estructura institucional i una administració més oberta i 

horitzontal que faciliti la participació i la incidència de totes les persones joves. 

 

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

cultural  respongui  als  objectius educatius i socialment cohesionadors, que contempla:  

• Millora  i  augment  de  l’accés,  la  difusió  i  el  consum  cultural crític dels i  les 

joves. 

• Impuls de la creació i de la producció cultural de les persones joves. 

• Impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina d’inclusió, de dinamització 

i de cohesió social. 

 

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, 

que contempla:  

• Organització i distribució social del temps. 

• Imatge social positiva de les persones joves. 

• Igualtat, cohesió social i convivència. 

• Sostenibilitat i vertebració territorial. 
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2. Elements centrals de la diagnosi 

 

A continuació es recullen els elements centrals de la Diagnosi del Pla Local de Joventut 

de Navàs realitzada l’últim trimestre del 2019. Aquests elements serveixen per posar en 

context quina és la situació dels i les joves del municipi en les diferents dimensions que 

afecten el seu cicle vital. 

 

Així doncs, a través del 7 reptes establerts pel PNJCAT es realitza una aproximació a la 

informació més rellevant de la diagnosi per, alhora, repassar la propostes de millora que 

es van suggerir. 

 

La població jove de Navàs 

En dades extretes de l’IDESCAT, Navàs compta amb 6.023 habitants (2018), 

dels quals 841 són persones d’entre 15 i 29 anys, el que suposa un percentatge del 

13,9% del total de la població. La xifra augmenta a 1.506 persones si s’amplia la franja 

per sota i per sobre, de 10 a 34 anys, representant en aquest cas un 25,0% del total de 

la població.  

 

A Navàs, i en consonància amb les dades comarcals i del conjunt de Catalunya, el 

col·lectiu jove no ha parat de decréixer en els últims vint anys, excepte en els últims tres 

anys on el nombre s’ha estabilitzat. 

 

Gràfic 1. Evolució dels percentatges de joves de 15 a 29 anys en relació al total de la població.  

Navàs, el Bages i Catalunya. (2000-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal d’habitants. IDESCAT 

 

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Navàs Bages Catalunya



Pla Local de Joventut Navàs (2021-2024) 
 
 

11 
 

 

Pel que fa a la distribució de la població jove per nuclis a l’any 2019 s’observa com el 

propi nucli de Navàs és el més poblat per persones joves (838), seguit a molta distància 

per Palà de Torroella (17), El Mujal (10), Castelladral (7), Sant Cugat del Racó (6) i Sant 

Salvador de Torroella (2). Així doncs, destaca una distribució de la població juvenil 

fortament centralitzada en el propi nucli de Navàs. 

 

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

Navàs 

El municipi disposa de tres equipaments educatius en les etapes de primària i 

secundària. D’aquests, un equipament està dedicat a l’educació infantil, primària i 

secundaria i és de titularitat pública, l’Institut Escola Sant Jordi. També cal esmentar 

l’existència d’oferta privada, el Col·legi Sant Josep, que ofereix els cicles d’infantil i 

primària, i l’Escola Diocesana que ofereix secundaria i diferents cicles formatius. 

 

Destacar també l’Escola Bressol Quitxalla, de primer cicle d’educació infantil, i la Escola 

Municipal de Música Josep Maria Castella. 

 

Taula 1. Equipaments educatius i formatius de Navàs. Any 2018. 

 

 

 

 

Pel que fa al nivell d’instrucció de la població del municipi, la majoria de la població, el 

61%, té estudis de segon grau l’any 20111. És a dir, educació primària, secundària, 

 
1 Censo de población y viviendas, INE. 2011. 

Cicle educatiu Tipus Centre Titularitat 

Bressol No reglada Escola Bressol Quitxalla Pública 

Infantil i primària Reglada Col·legi Sant Josep Concertat 

Infantil, primària i 

Secundaria 

Reglada Institut Escola Sant Jordi Pública 

Secundaria i Cicles 

Formatius 

Reglada Escola Diocesana Concertada 

- No Reglada Escola Municipal de Música 

Mestre Josep Maria Castella 

Pública 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web municipal 
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Batxillerat o Formació Professional. Només un 12% de la població té estudis de tercer 

grau, xifra molt inferior tant al percentatge de la província de Barcelona (22%) i del 

conjunt de Catalunya (20%).   

 

Propostes de millora: 

Repte Conclusions Propostes de millora  

Repte 1 

Falta d’oferta de batxillerat 

i cicles formatius públics. 

• Treballar perquè en un futur 

existeixi una línia de batxillerat a 

l’institut públic. 

• Treballar per aconseguir la creació 

d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

vinculat a les potencialitats que 

ofereix l’entorn natural o bé a la 

realitat del teixit econòmic i 

empresarial del municipi. 

Cal reforçar els espais per 

a estudiar al municipi. 

• Crear amb la nova ubicació del 

Raig Navàs un servei d’aula 

d’estudi amb especial oferta en les 

èpoques d’exàmens. 

 

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

Navàs 

L’activitat econòmica del municipi es centra principalment en el sector serveis. Segons 

dades del 2018, hi ha un total de 191 empreses registrades, de les quals un 69% 

corresponen al sector serveis, un 16% al sector industrial, un 11% al sector de la 

construcció i un 4% al sector de l’agricultura2.. 

 

Pel que fa a les dades d’ocupació, l’entrada al món laboral per part dels i les joves es 

produeix de forma majoritària entre els 25 i els 34 anys, quan esdevenen població activa. 

Alhora, l’evolució de l’atur ha seguit un patró compartit amb molts municipis de 

Catalunya, a partir del 2008 (7,9%) creix d’una forma molt marcada fins el 2013 (20,9%). 

A partir d’aquest any, la taxa d’atur comença a disminuir fins als valors actuals. 

Concretament, al 2019 es situa en un 10,3%3  

 
2 Hermes. Diputació de Barcelona. 
3 Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d’Afers Socials i Famílies. 
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Si ens fixem en les dades de l’atur però per grups d’edat s’observa com el percentatge 

de joves aturats més alt és el que correspon al grup d’edat dels 16 a 24, mentre que en 

el cas de les edats compreses entre els 25 i els 34 anys aquest és menys nombrós. 

 

Un fenomen que es pot atribuir a un major grau de formació i experiència de la població 

jove en edat adulta, fet que els hi comporta més oportunitats laborals. 

   

 

 

Degut a la ubicació del municipi en un entorn rural les oportunitats laborals per a joves, 

sobretot per aquells amb formació superior, no són elevades. Una part del col·lectiu jove 

es desplaça a nivell comarcal, en especial a Manresa, per motius laborals. 

 

Des del consistori, i en coordinació amb els serveis comarcals, s’ofereixen diferents 

serveis destinats a assessorar en temàtica laborals als i les joves. Destaca el Raig 

Navàs, el servei d’ocupació municipal, l’OMPLE i el Referent d’Ocupació Juvenil del 

Bages.  

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Atur registrat per grups d'edat. Període 1: Juny 2018; Període 2: Juny 2019. 

 

Font: Programa Hermes. Dades municipals sobre l’activitat econòmica 
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Propostes de millora:  

 

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

de Navàs 

Pel que fa a l’emancipació domiciliària de les persones joves, sovint la millor opció per 

iniciar aquesta transició és el lloguer. En el cas de Navàs el percentatge d’habitatges en 

règim de lloguer és del 19,5% el 2011, lleugerament per sobre de la mitjana del Bages 

(18,0%).  

Repte Conclusions Propostes de millora  

Repte 2 

Reforçar els serveis 

d’orientació i ocupació 

laboral per a joves.  

• Més coordinació amb el servei d’ocupació 

comarcal per tal d’augmentar el nombre d’ofertes 

laborals. 

• Promoure més cursos de formació sobre temes 

que interessin i demandin la població jove (monitor 

de lleure, manipulació aliments). 

• Especialitzar i comunicar molt millor el servei 

d’assessorament laboral al Raig Navàs. 

Falta d’oportunitats 

laborals per als i les 

joves del municipi. 

 

• Creació d’una Borsa de Treball per a joves 

establint sinergies amb les empreses i els 

comerços del municipi. 

• Seguir potenciant i desenvolupant programes com 

Garantia Juvenil. 
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Es considera que la manca de recursos econòmics per part de la població jove és un 

impediment a l’hora de marxar del nucli familiar.  

 

Es constata que l’habitatge és una preocupació per als i les joves del municipi per la 

manca d’oferta de lloguer i el creixement del preu ens els últims anys, 

 

Convindria que des de l’Ajuntament s’oferissin ajudes al lloguer d’habitatges per a joves 

com a mesura per afavorir i potenciar el seu arrelament al municipi. Alhora,  sensibilitzar 

en noves formes de tinença com la masoveria o les cooperatives d’habitatge la població 

jove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3. Règim de tinença dels habitatges de Navàs. 2011.   

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
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Propostes de millora:  

Repte Conclusions Propostes de millora  

Repte 3 

Oferta insuficient del 

mercat de lloguer. 

• Fer promocions d’habitatge jove o bé 

reservar places per a persones joves en 

les promocions noves.  

• Organitzar xerrades i formacions entorn 

nous models d’ús com les masoveries o 

les cooperatives d’habitatge. 

Preus massa elevats 

 

• Impulsar ajudes per les fiances del lloguer 

per a joves. 

 

 

Promoure la vida saludable de les persones joves de Navàs 

Navàs és un municipi amb dos centres educatius de primària i secundaria (públic i privat) 

des d’on es realitza una tasca de sensibilització als i les joves entorn la sexualitat i les 

drogodependències. Tot i així, de les dinàmiques amb joves es recull la necessitat 

d’aprofundir més en aquestes formacions i augmentar-ne el nombre. 

 

En l’àmbit de la drogodependència es detecten alguns casos aïllats d’abús en el 

consum, els quals es tracten des de Serveis Socials4.  

 

 
4 Entrevista amb l’equip de Serveis Socials (7 d’octubre 2019). 

Gràfic 4. Quins són els 3 principals problemes que a tu, personalment, t‘afecten més? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les respostes al qüestionari en línia 
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Del qüestionari online disponible durant l’elaboració de la Diagnosi es desprèn que fins 

a un 13% dels i les joves afirmaven que les drogues eren un dels 3 problemes que més 

els hi afectaven. 

 

Malgrat tot, per part de l’equip tècnic de Joventut es considera que hi ha una oferta 

esportiva força complerta al municipi, que fomenta i promociona hàbits saludables entre 

els i les joves.  

 

Taula 2. Entitats esportives de Navàs i impacte entre les persones joves.  Any 2019  

 

Entitat Impacte en les persones joves 
(baix, mitjà, alt) 

Centre Excursionista de Navàs Baix 

Club de Bàsquet Navàs Alt 

Club Esportiu Navàs Alt 

Club Tennis i Pàdel de Navàs Mitjà 

Futbol Sala Navàs Alt 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del web municipal 

 

 

Propostes de millora:  

Repte Conclusions Propostes de millora  

 

Repte 4 

 

Existència de consum de 

drogues entre les 

persones joves 

• Seguir treballant des dels centres educatius 

en coordinació amb el servei de joventut fent 

tallers, xerrades i activitats fomentant la 

prevenció en el consum. 

• Impulsar activitats lúdiques i d’oci que 

defugin el consum de drogues 

 

Es valora positivament 

l’oferta esportiva que 

existeix al municipi 

 

• Continuar apostant per desenvolupar les 

activitats esportives des del Raig Navàs que 

ja funcionen. 
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Avançar cap a l’autonomia, el  desenvolupament personal  i  la  

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

Tant els joves que van assistir a les sessions participatives, com des del consistori, es 

considera que existeix un sector del jovent molt mobilitzat al municipi, en són exemple 

entitats estrictament juvenils com l’Agrupament Escolta, l’Ateneu La Feixa, La Libèl·lula 

o La Faràndula. Alhora, existeixen entitats d’intergeneracionals amb forta presència de 

joves. 

 

Taula 3 . Entitats de Navàs amb participació juvenil. 2019 

 

Entitat Àmbit 

Agrupament Escolta Ali-Bei Educatiu 

Ateneu Popular La Feixa Polític 

El Triangle Polític 

La Libèl·lula Polític 

Bastoners Cultural 

La Faràndula Oci 

 

Font: Elaboració pròpia  

 

L’Ajuntament de Navàs ha fet una aposta en els últims anys per promocionar i recolzar 

l’associacionisme del municipi. No obstant, per avançar cap a un model de participació 

més integrada en l’àmbit estrictament juvenil seria interessant fomentar la creació d’una 

entitat de segon grau que federés les diferents entitats del municipi i els i les joves no 

associats. Aquesta mesura també seria útil des d’un punt de vista polític, perquè crearia 

un interlocutor vàlid de les demandes dels i les joves de Navàs. 

 

Per altra banda, un dels punts de trobada per al jovent, el Raig Navàs, està situat en 

una ubicació inadequada i disposa de poc espai i recursos per esdevenir realment un 

punt d’assessorament i desenvolupament de l’activitat juvenil. Alhora, es percep força 

dificultat en arribar als i les joves majors de 18 anys, els qual no fan ús de l’espai. 

 

Per últim, assenyalar que l’Ajuntament ja disposa d’un nou espai molt més ampli i 

adequat per al Raig Navàs, el trasllat es farà efectiu l’any 2020. 
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Propostes de millora:  

 

 

Repte  6.  Universalitzar  la  cultura  entre  la  població  juvenil de 

Navàs: treballar  perquè  l’oferta  cultural  respongui  als  objectius 

educatius i socialment cohesionadors.  

 

De les dinàmiques realitzades amb joves es conclou que l’oferta d’oci per a joves a 

Navàs és insuficient. Es considera que el municipi no té una programació cultural i 

ludicofestiva juvenil forta, que el diferenciï dels municipis veïns. Es valoren positivament 

dates assenyalades com la Festa Major, però es considera que faltaria afegir, durant la 

resta de l’any, alguna programació d’oci i lleure tant nocturn com diürn específic per a 

joves.  

 

Pel que fa a l’oci i el lleure nocturn, es considera que no hi ha oferta al municipi i això 

força moltes persones joves a marxar per gaudir d’aquest oci. Tot i que estan molt 

acostumats a agafar el transport privat per sortir a la nit, troben que hi hauria d’haver 

alguna alternativa al municipi per a poder quedar-se fins tard el cap de setmana.  

 

 

 

Repte Conclusions Propostes de millora  

Repte 5 

 

Existència  d’un teixit 

associatiu juvenil fort però 

amb necessitat de 

coordinació. 

• Foment en la creació d’una 

coordinadora per a entitats joves i 

joves no associats per exercir en 

representació dels joves del municipi. 

 

El Raig Navàs necessita una 

nova ubicació amb més 

espai, materials i recursos. 

 

• Propiciar el trasllat del Raig Navàs a la 

nova ubicació, injectant els recursos 

financers necessaris per nou material i 

recursos. 

• Repensar l’estratègia comunicativa i la 

programació del Raig Navàs per poder 

arribar a més joves majors de 18 anys. 
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Propostes de millora:   

 

 

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. 

Un dels aspectes que es relacionen amb una societat vertebrada territorialment i 

cohesionada és la mobilitat. A Navàs la mobilitat amb transport públic és un element que 

limita molts dels àmbits dels i les joves de manera transversal. Tot i que existeix un servei 

públic de busos que comunica amb Manresa, si no es disposa de vehicle privat la 

mobilitat és complexa.  

 

En el darrer PLJ es va plantejar una actuació per fomentar  i sensibilitzar en l’ús del 

cotxe de forma a través de les aplicacions de transport compartit, però no es va fer 

efectiva. 

 

Pel que fa a la cohesió social, els joves que van assistir a les sessions participatives van 

detectar un ambient caracteritzat per una bona convivència amb el veïnatge. 

 

 

 

 

Repte Conclusions Propostes de millora  

Repte 6 

 

 

 

 

La major part de l’oferta 

cultural i d’oci és per a un 

públic familiar. 

 

• Programar activitats d’oci durant el cap de 

setmana adreçades únicament al públic 

jove. 

• Tornar a oferir el Juliol a la Fresca i 

organitzar activitats similars durant la resta 

de l’any. 

• Afegir una part de programació específica 

destinada a joves a la programació cultural 

del municipi.  

• Enfortir el transport públic nocturn entre 

Navàs i els municipis amb oferta d’oci 

potent.  
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Propostes de millora:  

 

Repte Conclusions Propostes de millora  

Repte 7 

 

La dificultat en la mobilitat és 

una limitació important per 

als joves que afecta el seu 

desenvolupament de forma 

transversal en diferents 

aspectes: formatiu, laboral, 

d’oci i lleure, etc.  

• Augmentar la freqüència dels 

autobusos amb Manresa. 

• Intercedir per aconseguir 

rebaixes tarifàries. 

• Fomentar el transport privat 

compartit. 

Existeix força cohesió social 

al municipi, tot i així sempre 

es pot continuar apostant per 

fomentar la diversitat i la 

inclusió. 

 

. 

• Dotar de formació tècnica 

específica a les àrees de 

l’Ajuntament amb competències 

en aquest àmbit. 

• Desenvolupar activitats per 

promocionar el feminisme i 

l’antiracisme en col·laboració 

amb els instituts 
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Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) 

Debilitats Fortaleses 

Navàs és un municipi mal comunicat pel que fa al transport públic. Bona resposta per part dels joves a les noves accions que s’han portat a 
terme fins el moment. 

Hi ha poca oferta cultural i d’oci nocturn i diürn destinada a joves. Existència d’un equip tècnic complert en l’àmbit de joventut. 

No hi ha oferta d’ensenyament de batxillerat i cicles formatius públics. Oferta esportiva amplia. 

Necessitat d’ofertar més assessorament i recursos laborals. Entorn privilegiat per viure-hi (natura) i municipi petit (coneixença entre 
veïns i veïnes). 

Cal comunicar millor els serveis del Raig Navàs a les persones joves. Arrelament d’una part de la població jove al seu nucli. 

Raig Navàs ubicat en un espai massa petit i amb falta de material i recursos 
actualitzats 

Pròpia existència del Raig Navàs. 

Amenaces Oportunitats 

La proximitat amb Manresa, que provoca no poder competir amb la seva 
oferta educativa, d’oci i lleure, cultural i laboral. 

El PLJ és un document guia en les polítiques de joventut. 

La complexitat en l’accés en el mercat d’habitatge per a joves. La regidoria de Joventut fa una aposta clara pel desenvolupament de 
polítiques de joventut. 

Entorn rural que provoca l’abandonament del municipi de joves per causes 
formatives i laborals. 

 

Bona relació entre els i les joves i el dinamitzador juvenil. 

Detecció de consum de drogues entre les persones joves. Fort teixit associatiu juvenil. 

Baixa vinculació al Raig Navàs dels i les joves majors de 18 anys. Vinculació al Raig Navàs dels i les joves menors de 18 anys. 

Falta de perspectives laborals per a les persones joves. Futur trasllat del Raig Navàs a un espai més adequat i amb nous recursos i 
materials per desenvolupar la seva activitat. 
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3. Procés d’elaboració i metodologia  

3.1. Principis metodològics 

Els principis metodològics que s’han seguit per elaborar el PLJ Navàs són aquells que 

venen marcats pel PNJCat i que han d’esdevenir una guia per a la realització de les 

polítiques de joventut en el seu conjunt. Els que s’han seguit en el disseny del PLJ Navàs 

han estat els següents: 

 

Participació  

El disseny s’ha dut a terme de manera que els joves de totes les edats han 

pogut participar en el procés d’elaboració del document mitjançant 

trobades i sessions. També s’ha comptat amb la participació dels tècnics i agents 

polítics.  

Integralitat i transversalitat  

El PLJ Navàs pretén actuar sobre totes les esferes i dimensions de la vida 

de les persones joves i això es veu reflectit en la diversitat d’àmbits 

materials en els que vol incidir el Pla. L’actuació sobre aquests àmbits i la resposta a les 

problemàtiques o necessitats dels i les joves també ha de ser integral ja que solen estar 

interrelacionades. 

 

A més, el Pla s’ha realitzat tenint en compte la definició dels àmbits prioritaris descrits 

pels organismes supramunicipals però també tenint en compte la realitat municipal 

analitzada al diagnòstic de la població d’entre 12 i 30 anys realitzada anteriorment a 

aquest document, entenent així la transversalitat com un eix vertebrador en la realització 

de les polítiques de joventut. 

 

Inclusió i diversitat 

El document ha de ser una eina que serveixi per incloure a tots els 

col·lectius joves del municipi siguin de diferents procedències i perfils, així 

com amb inquietuds i necessitats diverses.  
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Potencial transformador 

EL PNJCat descriu les polítiques de joventut com a transformadores en tant 

que s’ha d’afavorir l’apoderament de les persones joves i els processos de 

mobilitat social. El PLJ Navàs fa una aposta ferma en aquest sentit, donant a les 

polítiques de joventut la voluntat de transformar tant les condicions de vides dels i les 

joves com el model de societat en general ja que, perquè les polítiques de joventut siguin 

realment transformadores, cal que tinguin impacte en la societat. 

 

3.2. Documentació 

 

El PLJ s’ha realitzat en base l’anàlisi de diferent documentació, tant de nivell local com 

supramunicipal. La documentació revisada es: 

 

1. Pla Local de Joventut de Navàs 2015-2019. El PLJ 2015-2019 de Navàs 

contemplava les polítiques i actuacions al voltant de 3 eixos principals: 

 

1. Educació 

2. Informació  

3. Participació 

 

Aquest document inclou, a més de l’estratègia i 

actuacions del Pla 2015-2019, un recull dels 

recursos dels quals disposava l’Ajuntament i també 

la diagnosi de la realitat juvenil del municipi. 

 

2. Diagnosi del PLJ de Navàs. Aquest document realitza una anàlisi exhaustiva 

de la realitat de la població jove fent una aproximació als 7 reptes principals 

que establia el PNJCat:  

1. Educació i formació.  

2. Treball.  

3. Habitatge. 

4. Cultura, oci i lleure, i esport. 

5. Participació ciutadania i comunicació.  

6. Salut.  

7. Mobilitat, entorn i convivència. 
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També inclou un anàlisi de la realitat de la població, dels recursos i serveis 

municipals i de les polítiques de joventut gestionades en el Pla Local de Joventut 

2015-2019. 

A nivell supramunicipal, s’ha tingut en compte:  

 

1. Els grans reptes assenyalats al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-

2020, que fan referència, en resum, a les següents àrees o grans eixos de treball:  

1.  Educació 

2. Ocupació 

3. Treball 

4. Salut 

5. Oci, cultura, lleure i esport 

6. Convivència, cohesió i sostenibilitat 

7. Espai públic i mobilitat 

8. Informació i participació 
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3.3. Agents participants 

 

La participació de les persones joves ha sigut un dels elements cabdals tant en la 

Diagnosi com en el Pla Local de Joventut. 

 

En l’elaboració de la Diagnosi aquesta participació es va articular a través 3 canals. El 

primer va consistir en la convocatòria de dos sessions amb joves (una amb menors de 

18 anys i l’altre amb majors de 18) per tal de recollir les seves percepcions sobre la 

realitat al municipi.  

 

El segon canal va ser un qüestionari en línia que preguntava als i les joves sobre els 

seus hàbits, necessitats i també sobre quin coneixement tenien envers els serveis 

municipals, entre moltes d’altres qüestions. 

 

Per últim, es van realitzar més de 10 entrevistes amb el que es va considerar que eren 

agents clau en l’anàlisi de la situació del jovent a Navàs, entre els que es va incloure el 

dinamitzador juvenil, la tècnica de Joventut, el regidor de Joventut, la Referent 

d’Ocupació Juvenil del Bages, la tècnica de Cultura o representants d’entitats juvenils, 

entre d’altres. 

 

 

 

 

 

En la posterior elaboració del PLJ de Navàs, i tenint en compte tota la tasca d’anàlisi 

realitzada durant la Diagnosi, s’han fet ús de dos canals de participació per tal de debatre 

com havien d’articular-se les polítiques i les actuacions de Joventut en els següents 4 

anys. 

•Sessió amb joves de 12 a 18 anys

• Sessió amb de joves de 18 a 30 anys

•Qüestionari en línia

•Entrevistes amb agents clau (tècnics municipals i
comarcals, regidor joventut, representants entitats,
etc.)

DIAGNOSI PLA 
LOCAL DE 
JOVENTUT
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En primer lloc, destacar la participació estrictament juvenil a través de tres sessions amb 

els i les joves de Navàs.  

 

La primera amb representats de les associacions i els col·lectius juvenils del municipi, 

els quals van ser: La Libèl·lula, l’Ateneu La Feixa, AEIG Ali Bei i el Triangle. 

Posteriorment es va realitzar una sessió amb l’entitat La Faràndula, de recent creació al 

municipi, ja que no havia estat inclosa prèviament i existia la voluntat de comptar amb 

la seva opinió.  

 

La tercera sessió anava dirigida a joves no associats i es va realitzar amb els dos grups 

classe del 4t d’ESO de l’Institut Sant Jordi. 

 

En segon lloc, es van realitzar dues sessions amb l’equip tècnic i polític de la regidoria 

de Joventut per tal de validar tècnica i políticament l’estratègia i les actuacions a seguir. 

I alhora, estructurar les actuacions en el seu conjunt.   

 

 

 

 



Pla Local de Joventut Navàs (2021-2024) 
 
 

28 
 

3.4. Fases del PLJ Navàs 2021-2024 

 

El PLJ de Navàs s’ha elaborat a partir de les fases que es presenten a continuació. Tot 

aquest procés comença amb la Diagnosi del Pla Local de Joventut entre els mesos de 

setembre i desembre de 2019. L’inici del procés d’elaboració de PLJ en sí, s’inicia el 

juny de 2020 per acabar a principis d’octubre d’aquest mateix any.  

 

 

 

 

Elaboració de 
la diagnosi

• En aquesta fase s’elabora la Diagnosi de la realitat dels i les joves d'entre 12-30 anys,
on es realitzen entrevistes amb agents claus de les polítiques de joventut, dues sessions
amb joves per analitzar la realitat juvenil del municipi i es recullen les respostes de
l'eqnuesta online (setembre-desembre, 2019)

Anàlisi i 
formulació 

d'objectius del 
Pla

• En aquesta fase es recullen i s’analitzen les polítiques de Joventut i les conclusions de la
diagnosi de la realitat juvenil. A partir del treball amb els agents tècnics i polítics, es
consensua l’esquema de l'estratègia a seguir durant els propers quatre anys, així com
també es defineixen els eixos i àmbits que ordenaran les actuacions dels Pla (juny,
2020).

Espais de 
participació

• Es realitzen 2 sessions participatives (que inclou la sessió amb representants de les 
entitats juvenils i les sessions amb els alumnes de 4t d'ESO) i 2 sessions amb l'equip 
polític/tèncic de la regidoria de Joventut per recollir propostes d'actuacions (juliol-
setembre, 2020).

Formulació 
d'actuacions

• Durant aquest temps es recullen les propostes per tal de poder ser avaluades per a la 
seva incorporació al PLJ Navàs 2021-2024 (juliol-setembre, 2020)

Redacció, 
consens i 

aprovació del 
Pla

•En aquesta fase, que culmina el setembre de 2020, es redacta el Pla d’Acció tenint en 
compte tot allò que s’ha treballat a les fases anteriors. 

•Aprovació del PLJ Navàs 2021-2024.
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4. Bases del PLJ de Navàs i estratègia 

2021-2024 

 

4.1. Els objectius del PLJ de Navàs 2021-2024 

 

L’objectiu general del PLJ és planificar de forma estratègica i participada les polítiques 

de joventut que es desenvoluparan al municipi en els propers quatre anys.  

 

4.2. La missió del PLJ de Navàs 2021-2024 

 

Quan parlem de la missió del Pla Local fem referència a la finalitat última d’aquest 

document estratègic per a Navàs. 

 

La missió inspira, per tant, el conjunt d’objectius i també les actuacions que es duran a 

terme. Així, seguint l’esquema normatiu i estratègic del PNJCat es pot dir que la missió 

central del PLJ Navàs és:  

 

“Possibilitar que els joves visquin amb plenitud la condició juvenil, de 

manera que, durant aquest període de la vida tinguin al seu abast tots els 
recursos que els permetin escollir i desenvolupar per si mateixos el seu 

projecte vital amb igualtat de condicions.” 
 
 

4.3. Destinataris del PLJ de Navàs 2021-2023 

 

Segons la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut les persones joves són: 

“Joves o persones joves: amb caràcter general, el conjunt de persones d’entre setze i 

vint-i-nou anys amb residència a Catalunya. Amb caràcter específic, en algunes 

polítiques es poden ampliar aquests límits d’edat per a adaptar-los a la realitat social i 

als objectius a assolir” 

 

El PLJ de Navàs al plantejar-se amb una voluntat inclusiva englobarà, com a població 

destinatària de les polítiques de joventut del municipi, a les persones d’entre 12 i 30 

anys. Això és així perquè, d’una banda, els límits que existeixen entre adolescència i 

joventut són cada cop més difusos i s’han de realitzar unes polítiques preventives que 

ajudin a combatre problemàtiques en edats inferiors als 16 anys. 
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I, d’altra banda, el sistema educatiu ha marcat l’edat de 12 anys com un moment de 

canvi simbòlic en la trajectòria vital dels adolescents/joves ja que és quan es realitza 

l’entrada a l’etapa de secundaria i aquest esdevé un escenari excel·lent d’intervenció 

per arribar a la població d’entre 12 i 18 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescència

12-17 anys

Joventut

18-24 anys

Joventut 
adulta

25-30 anys
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4.4. Visió estratègica, eixos estratègics vinculats als reptes del 

PNJCat i objectius estratègics del PLJ de Navàs 2021-2024 

 

A continuació, es presenten, de manera esquemàtica, els tres eixos estratègics 

establerts per als propers anys i que basen l’estructura de les actuacions plantejades en 

el PLJ de Navàs 2021-2024. Aquests eixos s’han extret a partir del procés d’anàlisi de 

la realitat i de les polítiques de joventut del municipi, de la participació del col·lectiu jove 

i del consens amb l’equip tècnic i polític de la regidoria de Joventut. En cada eix 

estratègic s’agrupen les següents temàtiques: 

 

Esquema 1. Eixos estratègics del PLJ de Navàs 2021-2023 

 

 

A la taula següent es poden observar aquests eixos estratègics en el marc dels reptes 

del PNJCat 2010-2020 i els objectius estratègics corresponents.  

 

Després d’aquesta taula s’hi poden trobar el conjunt d’actuacions del Pla Local 

organitzades segons els eixos a què pertanyen i a quins reptes del PNJCat obeeixen. 

 

 

 

Emancipació

Educació, formació, 
ocupació, habitatge 

Cohesió Social 

Convivència i 
igualtat, mobilitat i 

salut

Apoderament

Participació, 
autonomia i cultura 
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Taula 4. Eixos, reptes i objectius estratègics del PLJ de Navàs 2021-2024 

 

Eixos 
Reptes PNJCAT 

2010-2020 
Objectius estratègics 2021-

2024 

EMANCIPACIÓ 

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

1.1. Facilitar l’accés a recursos educatius 
(formals i no formals) adequant-los a les 
demandes i a les necessitats actuals, promovent 
la qualitat de l’educació i la igualtat en les 
condicions d’accés.  

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

1.2. Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi 
propugnant una inserció laboral de qualitat. 

 

 

 

 

 
 

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

1.3. Fomentar mesures per facilitar l'emancipació 
domiciliaria de les persones joves. 

 

 

Repte 4. Promoure una vida 
saludable per a les 
persones joves. 

1.4. Promoure estils de vida saludable i disminuir 
les conductes de risc associades a la salut en 
tots els àmbits que afecten a les persones joves. 

 

 

 

COHESIÓ 
SOCIAL I 

TERRITORI 

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. 

 2.1. Promoure mesures de foment de la 
convivència ciutadana i la inclusió social dels i 
les joves de Navàs, evitant qualsevol tipus de 
discriminació. 

 

 
2.2. Afavorir la conscienciació, la sensibilitat i 
l’acció de les persones joves envers el medi 
ambient. 

 

2.3. Fomentar mesures per facilitar la connexió i 
la mobilitat de les persones joves. 

 

APODERAMENT 

Repte  5.  Avançar  cap  a  
l’autonomia,  el  
desenvolupament personal  
i  la  participació de  les  
persones  joves  en  allò 
col·lectiu. 

3.1. Fomentar l’associacionisme juvenil i la 
participació de les persones joves. 

 

 

 

 
 

3.2. Millorar l’accés a la informació i 
l’assessorament de les persones joves i 
incrementar els canals de comunicació.  

 

 

Repte  6.  Universalitzar  la  
cultura  entre  la  població  
juvenil: treballar  perquè  
l’oferta  cultural  respongui  
als  objectius educatius i 
socialment cohesionadors. 

3.3. Facilitar l’accés a la cultura i a l'oci a les 
persones joves. 
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ACTUACIONS SEGONS REPTES DEL PNJCAT I OBJECTIUS ESTRATÈGICS  

 

Eixos Reptes PNJCAT 2010-2020 Objectius estratègics 2021-2024 Actuació Pàgina 

EMANCIPACIÓ 

Repte 1. Aconseguir l’èxit en la 

trajectòria educativa de les persones 

joves. 

1.1. Facilitar l’accés a recursos educatius (formals i no 

formals) adequant-los a les demandes i a les necessitats 

actuals, promovent la qualitat de l’educació i la igualtat en 

les condicions d’accés. 

Orientació acadèmica 
          

37 

Aula d'estudi Raig Navàs 
38 

Repte 2. Aconseguir l’èxit en la 

trajectòria laboral de les persones 

joves. 

1.2. Millorar l’ocupabilitat dels joves del municipi propugnant 

una inserció laboral de qualitat.  

Garantia Juvenil 39 

Referent Ocupació Juvenil 

Bages 

40 

Formacions per a la projecció 

laboral 

41 

Difusió recursos ocupabilitat  42 

Servei d’Ocupació Local i 

Omple 

43 

Cartellera laboral 44 

Repte  3.  Aconseguir  l’èxit  en  

transició  domiciliària  de  les 

persones joves. 

1.3. Fomentar mesures per facilitar l'emancipació 

domiciliària de les persones joves. 

Orientació i assessorament 

habitatge 

45 

Xerrades noves formes de 

tinença 

46 

Repte 4. Promoure una vida saludable 

per a les persones joves. 

1.4. Promoure estils de vida saludable i disminuir les 

conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits 

que afecten a les persones joves. 

Xerrades i activitats instituts 47 

Accions d’informació i 

sensibilització 

48 

Activitats esportives 49 

 Beques: No et quedis fora de 

joc 

50 
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ACTUACIONS SEGONS REPTES DEL PNJCAT I OBJECTIUS ESTRATÈGICS  

 

Eixos Reptes PNJCAT 2010-2020 Objectius estratègics 2021-2024 Actuació Pàgina 

COHESIÓ 

SOCIAL I 

TERRITORI 

 

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. 

2.1. Promoure mesures de foment de la convivència 

ciutadana i la inclusió social dels i les joves de Navàs, 

evitant qualsevol tipus de discriminació. 

Tallers i  formacions 

consciència social al Raig 

Navàs 

51 

Formació personal 

Joventut 

52 

2.2. Afavorir la conscienciació, la sensibilitat i l’acció de 

les persones joves envers el medi ambient. 

Xerrades i tallers 

sostenibilitat i ecologia 

53 

2.3. Fomentar mesures per facilitar la connexió i la 

mobilitat de les persones joves. 

Foment transport 

compartit 

54 
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ACTUACIONS SEGONS REPTES DEL PNJCAT I OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 

Eixos Reptes PNJCAT 2010-2020 Objectius estratègics 2021-2024 Actuació Pàgina 

APODERAMENT 

Repte  5.  Avançar  cap  a  l’autonomia,  

el  desenvolupament personal  i  la  

participació de  les  persones  joves  en  

allò col·lectiu. 

3.1. Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació 

de les persones joves 

Suport i recolzament 

entitats juvenils 

55 

Espais de participació 

juvenil 
56 

Trobada comarcal 

delegats 
 

57 

3.2. Millorar l’accés a la informació i l’assessorament de 

les persones joves i incrementar els canals de 

comunicació. 

Raig Navàs 58 

Campanya comunicativa 

Raig Navàs 

59 

PIDCES 60 

Repte  6.  Universalitzar  la  cultura  

entre  la  població  juvenil: treballar  

perquè  l’oferta  cultural  respongui  als  

objectius educatius i socialment 

cohesionadors. 

3.3. Facilitar l’accés a la cultura i a l'oci a les persones 

joves. 

Activitats d'oci alternatiu 
            

61 

Setmana Jove 62 
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5. Fitxes d’actuacions 

Pla Local de Joventut de Navàs 

(2021-2024) 
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1.1.1 ORIENTACIÓ ACADÈMICA  

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 

• Oferir informació i assessorament sobre les diferents opcions després de l’ESO 

(cicles formatius, PQPI, estudis universitaris, etc.). 

• Difondre els diferents itineraris formatius i les seves potencialitats. 
 

Descripció 

 

Des de la figura del/a dinamitzador/a juvenil del Raig Navàs s’oferirà el recurs d’orientar 

sobre el futur acadèmic al jovent que en tingui necessitat, assessorant sobre els 

itineraris formatius disponibles en el territori. 

 

Es valorarà també la possibilitat de programar xerrades a l’equipament juvenil els 
mesos d’abril i maig per assessorar als i les joves i les seves famílies en els processos 
de transició acadèmica i en els diferents itineraris formatius a l’abast segons les seves 
necessitats.   
 

A nivell comunicatiu es realitzarà també recerca, tractament i la difusió de tota la 

informació d'interès juvenil en l’àmbit acadèmic i formatiu. Com per exemple: 

Informació sobre estudis, dates, terminis per les preinscripcions, proves d'accés, 

matrícules, beques, etc. 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Institut Escola Sant Jordi, Escola Diocesana de Navàs 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre de joves atesos en orientacions acadèmiques 

• Nombre de xerrades realitzades 

• Nombre d’assistents a les xerrades 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. 
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1.1.2 AULA D’ESTUDI RAIG NAVÀS 

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit EDUCACIÓ 

 

Objectius 

• Habilitar espais per al jovent que disposin de condicions adequades per a l’estudi. 

• Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels i les 

alumnes de secundària i altres itineraris acadèmics. 
 

Descripció 

 
La regidoria de Joventut explorarà la possibilitat d’oferir de cara al 2021, en el nou 
equipament del Raig Navàs, una sala d’estudi en època d’exàmens per tal de què les 
persones joves tinguin la possibilitat d’estudiar en un entorn adequat.  
 
Caldrà coordinar-se amb els centres educatius del municipi per disposar del calendari 
acadèmic i poder decidir en quins períodes és més adient oferir aquest servei. 
 
S’estudiarà la possibilitat de què el Raig Navàs obri durant matí i tarda durant el 
període de l’aula d’estudi. La figura del/a tècnic/a de Joventut pot cobrir les hores de 
matí d’aquest servei i la figura dinamitzadora les hores de la tarda. 
 
Caldrà valorar quina rebuda té aquest servei per part dels i les joves i avaluar la seva 
continuïtat segons el nombre d’usuaris. 
 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Institut Escola Sant Jordi, Escola Diocesana de Navàs 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d’usuaris de l’aula d’estudi/dia 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. 
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1.2.1 GARANTIA JUVENIL 

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

• Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin a la joventut a maximitzar les 

seves condicions d’ocupabilitat. 

• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves del municipi propugnant una inserció 

laboral de qualitat. 
 

Descripció 

 
Iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil que garanteix oportunitats per 
als i les  joves i ofereix ajuts per a les empreses i administracions, basant-se en 
programes de formació, inserció, emprenedoria i orientació.  
 
Des de la regidoria de Joventut s’ha fet una aposta per aquest recurs i d’un temps 
ençà és possible inscriure’s al programa en el mateix municipi. 
 
Alhora, des de  l’Ajuntament s’utilitza el recurs per a contractar per al mateix consistori 
a joves inscrits en el programa. La naturalesa de la plaça es determina per les 
necessitats i el context de l’ens local. 
 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Referent Ocupació Juvenil Bages 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de joves inscrits al programa al municipi 

• Joves inserits mitjançant el programa de Garantia Juvenil 

• Contractació personal mitjançant Garantia Juvenil a l’Ajuntament 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans 

Referent Ocupació Juvenil Bages, tècnic/a Joventut,  

dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs, Ajuntament de Navàs 

 

Pressupost/Any 

En la difusió i inscripció al programa: Propi de la regidoria de Joventut.  

En la contractació per part de l’Ajuntament: Inclòs en el capítol 1, despeses de 

personal. Bonificacions per part del Fons Social Europeu. 
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1.2.2 REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL BAGES 

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves del municipi propugnant una inserció 

laboral de qualitat. 

• Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin a la joventut a maximitzar les 

seves condicions d’ocupabilitat. 

 

Descripció 

 

El Consell Comarcal del Bages, disposa d’un servei d’atenció als joves d’entre 16 i 30 

anys en el marc del programa Referents d’Ocupació Juvenil, subvencionat pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC). El programa té com a objectiu “facilitar i acompanyar 

la transició de persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i 

ocupacional” i ofereix: 

• Orientació laboral i educativa: Elaboració o millora de currículum i carta 

de presentació, coneixement del mercat laboral, portals de recerca de feina, 

com fer auto candidatura, entrenament per l’entrevista de feina i informació 

i assessorament sobre Garantia Juvenil. 

• Oferta formativa: Assessorament sobre recursos, formacions i cursos que 

permetin millorar el CV. 

 

El/la Referent d’Ocupació treballa en coordinació amb els diferents agents del territori, 

en aquest cas de Navàs, amb l’objectiu d’oferir acompanyament i informació al jove, 

derivant sobre els recursos que té disponibles i que l’ajudin a millorar la seva 

ocupabilitat i recerca de feina.  

 

Aquest servei es prestarà de forma setmanal segons les necessitats detectades i a 

partir del canvi d’ubicació del Raig s’oferirà al nou equipament juvenil. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Referent Ocupació Juvenil Bages 

 

Col·laborador/s 
 

Joventut,  empreses usuàries del servei de Borsa de Treball de 

l’Ajuntament i empreses ubicades a Navàs i a la comarca 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d’assessories realitzades 

• Nombre de joves usuaris de l’assessoria inserits al mercat laboral 

• Satisfacció de les persones usuàries 

• Satisfacció del personal tècnic  

  
 

Recursos 
Humans 

Referent Ocupació Juvenil del Bages, tècnic/a Joventut, 

dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs, Ajuntament de Navàs 

 

Pressupost/Any Propi del Servei Comarcal de Joventut del Bages. 
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1.2.3 FORMACIONS PER A LA PROJECCIÓ LABORAL 

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit OCUPACIÓ  

 

Objectius 

 

• Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin a les persones a joves a 

maximitzar les seves condicions d’ocupabilitat.  

• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves del municipi propugnant una inserció 

laboral de qualitat. 

 
 

Descripció 

 

Planificació i organització de diferents xerrades o cursos amb l’objectiu d’oferir al 
col·lectiu jove formacions en diferents àrees que puguin ser d’utilitat per al món 
acadèmic o laboral.  
 
En aquest sentit, es proposa adaptar-se a les demandes que puguin sortir dels i les 
joves i la demanda que es detecti al mercat laboral local. Tot i així, es podria treballar 
en l’oferta de cursos de monitor i director de lleure, atenció a la infància, i sobretot 
formacions laborals en l’àmbit de la restauració i l’hostaleria. 
 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut  
 

Col·laborador/s 
 

Promoció Econòmica, empreses de Navàs i la comarca 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre d’assistents a les formacions 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs, Ajuntament de Navàs, altres equipaments públics 

 

Pressupost/Any 5.000€ 
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1.2.4 DIFUSIÓ RECURSOS OCUPABILITAT 

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

 

• Difondre els serveis i recursos que existeix per treballar les condicions 

d’ocupabilitat. 

• Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin a les persones joves a maximitzar 

les seves condicions d’ocupabilitat.  

• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves del municipi propugnant una inserció 

laboral de qualitat. 

 
 

Descripció 

 

Sessions per part del/a Referent d’Ocupació Juvenil del Bages als centres educatius 

del municipi (Institut Escola Sant Jordi, Escola Diocesana) dels recursos i serveis 

d’ocupació juvenil que existeixen al municipi i al conjunt de la comarca (Servei 

d’Ocupació Local i Omple, Referent d’Ocupació Juvenil Bages, Xarxa Xaloc, Garantia 

Juvenil, SOC, etc.). 

 

L’objectiu d’aquesta actuació es informar als estudiants d’ESO del serveis i recursos 

que disposen, i disposaran en un futur, per tal de iniciar-se en el món laboral. El/la 

Referent d’Ocupació es coordinarà amb els centres per a realitzar aquest conjunt de 

sessions durant el curs acadèmic. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 16 anys. 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Referent  Ocupació Juvenil Bages 
 

Col·laborador/s 
 

Joventut, Institut Escola Sant Jordi i Escola Diocesana.  

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció centres educatius 

• Satisfacció estudiants 

 

Recursos 
Humans Referent Ocupació Juvenil Bages 

Equipaments Institut Escola Sant Jordi i Escola Diocesana. 

 

Pressupost/Any Propi del Servei Comarcal de Joventut del Bages 
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1.2.5 SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL I OMPLE 

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

 

• Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin a les persones joves a maximitzar 

les seves condicions d’ocupabilitat.  

• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves del municipi propugnant una inserció 

laboral de qualitat. 

 
 

Descripció 

 

L’Oficina de suport a l’emprenedoria, el cooperativisme i l’autoocupació (OMPLE) 
ofereix un servei d’assessorament i orientació professional a persones, entre 
aquestes les persones joves, que estan buscant feina o volen millorar la seva 
ocupació. 
 
Aquest servei, entre d’altres tasques, gestiona ofertes de treball i publica ofertes a les 
xarxes socials i a la cartellera de l’Ajuntament de Navàs. També informen sobre 
subvencions, constitució d’empreses o associacions, plans d’empresa i viabilitat de 
projectes. 
 
Constitueix un dels recursos que existeixen a Navàs per fomentar la inserció laboral 
de la població el qual s’ofereix diàriament a l’Ajuntament del municipi. 
 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 18 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Promoció Econòmica 
 

Col·laborador/s 
 

Joventut, empreses de Navàs i la comarca 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d’usuaris del servei 

• Nombre de persones usuàries inserits al mercat laboral 

• Nombre d’empreses participants 

 

Recursos 
Humans Insertor Laboral 

Equipaments Ajuntament de Navàs. 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Promoció Econòmica. 
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1.2.6 CARTELLERA LABORAL 

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit OCUPACIÓ 

 

Objectius 

 

• Generar i facilitar l’accés a recursos que ajudin a les persones joves a maximitzar 

les seves condicions d’ocupabilitat.  

• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves del municipi propugnant una inserció 

laboral de qualitat. 

 
 

Descripció 

 
En el marc de la l’oferta de recursos per millorar la inserció i la ocupabilitat laboral de 
les persones joves és necessari desenvolupar una tasca de difusió de les diferents 
oportunitats laborals que siguin d’interès com formacions o ofertes de feina.  
 
En aquest sentit, caldrà estar en coordinació amb el/la Referent d’Ocupació Juvenil 
del Bages, la regidoria de Promoció Econòmica i amb els diferents agents socials i 
econòmics per disposar d’aquesta informació. 
 
Aquesta difusió es pot realitzar a través de les xarxes socials i en un espai habilitat 
en el nou Raig Navàs que serveixi de cartellera laboral. 
 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 18 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Referent Ocupació Juvenil Bages, Promoció Econòmica. 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre de publicacions a les xarxes socials 

• Satisfacció  personal tècnic Joventut 

 

Recursos 
Humans Dinamitzador/a Joventut, tècnic/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. 
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1.3.1 ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT HABITATGE  

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit HABITATGE 

 

Objectius 

 

• Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge per part 

dels joves. 

 
 

Descripció 

 

Des de la regidoria de Joventut cal garantir que les persones joves disposin de la 

informació i l’assessorament necessaris per encarar els possibles processos de 

transició domiciliaria.  

 

Així doncs, des del Raig Navàs el/la dinamitzador/a juvenil oferirà un servei 

d’orientació i assessorament per a l’emancipació residencial. 

 

Alhora també es farà recerca, tractament i difusió de tota la informació relacionada 

amb l’àmbit de l’emancipació residencial, ja sigui per xarxes socials, físicament al 

Raig Navàs o presencialment a les persones usuàries de l’espai. 

 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 18 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Habitatge 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Registre de consultes ateses 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries  

 

Recursos 
Humans Dinamitzador/a Joventut,  tècnic/a Joventut 

Equipaments Ajuntament 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. 
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1.3.1 XERRADES NOVES FORMES DE TINENÇA  

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit HABITATGE 

 

Objectius 

 

• Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge per part 

dels joves. 

 
 

Descripció 

 

La falta d’oferta d’habitatges en règim de lloguer i alhora l’augment dels preus 
dificulten l’emancipació de les persones joves, les quals per motius econòmics i vitals 
aposten majoritàriament per aquest model de tinença. 
 
Es proposa doncs oferir al col·lectiu jove informació sobre nous models de tinença 
com poden ser la masoveria urbana o les cooperatives d’habitatge per tal de posar a 
disposició diferents perspectives i models sobre el mercat de l’habitatge. 
 
Aquesta informació es pot oferir a través de xerrades periòdiques o amb 
assessoraments puntuals quan n’existeixi la demanda. 
 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 18 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Habitatge 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de xerrades 

• Nombre de d’assistents a les xerrades 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any 500€ 



Pla Local de Joventut Navàs (2021-2024) 
 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 XERRADES I ACTIVITATS INSTITUTS  

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit VIDA SALUDABLE 

 

Objectius 

 

• Promoure estils de vida saludable i disminuir les conductes de risc associades a 

la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves. 

 
 

Descripció 

 

Des dels centres d’educació secundaria de Navàs s’organitzen anualment xerrades i 

activitats de sensibilització entorn els diferents àmbits que atenen el 

desenvolupament d’una vida saludable. 

 

Entre les temàtiques destaquen d’aquestes activitats destaquen la prevenció en la 

drogodependència o xerrades d’educació sexual.  

 

L’objectiu és disminuir les conductes de risc fent una primera tasca d’informació i 

prevenció als i les joves dels centres educatius. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 18 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Institut Escola Sant Jordi, Escola Diocesana de Navàs 
 

Col·laborador/s 
 

Joventut 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de xerrades realitzades  

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Personal docent dels centres educatius 

Equipaments Centres educatius 

 

Pressupost/Any Propi dels centres educatius. 
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1.4.2 ACCIONS D’INFORMACIÓ I SENSBILITACIÓ  

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit VIDA SALUDABLE 

 

Objectius 

 

• Oferir a la població jove una estructura de recursos preventius en matèria de 

drogues i d’altres comportaments de risc. 

• Informar, derivar i facilitar l’accés als recursos de tractament existents als i les 

joves que ho requereixi. 

• Coordinar-se amb les institucions públiques i privades que ofereixen activitats i 

recursos preventius a ens locals. 
 

Descripció 

 

Des de  la regidoria de Joventut és necessari realitzar una tasca de sensibilització, 

prevenció i educació en els diferents àmbits de la vida de les persones joves.  

 

Aquesta actuació contempla la planificació i programació de formacions i activitats en 

diferents àmbits com poden ser: la prevenció i sensibilització en les 

drogodependències, la violència masclista, els trastorns alimentaris o l’educació 

sexual des d’una òptica feminista. També totes aquelles activitats que fomentin la 

tolerància i el respecte a partir de l’educació emocional de les persones joves. 

 

La figura del/la dinamitzador/a juvenil pot actuar com a referent en la consulta, 

assessorament i derivació de totes aquelles persones joves segons les seves 

necessitats en aquests àmbits.  

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 14 i 25 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Feminismes 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any 2.000€ 
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1.4.3 ACTIVITATS ESPORTIVES  

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit VIDA SALUDABLE 

 

Objectius 

 

• Promoure l’activitat física com a pràctica habitual entre els joves: Foment de 

l’esport, habilitant espais per desenvolupar-ho. 

 

Descripció 

 

Des de la regidoria de Joventut es valorarà de forma puntual o periòdica la coordinació 

amb les entitats esportives del municipi a fi d’organitzar activitats que promoguin els 

hàbits saludables de les persones joves. 

 

Del contacte previ amb els i les joves usuàries del Raig Navàs es pot plantejar quines 

són les activitats que motiven al col·lectiu jove i valorar posteriorment amb les entitats 

la seva realització. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Entitats esportives de Navàs 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d’activitats organitzades 

• Nombre de participants 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Equipament esportius de Navàs 

 

Pressupost/Any 1.000€ 
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1.4.4 BEQUES: NO ET QUEDIS FORA DE JOC  

 Eix 
 

EMANCIPACIÓ 

 

 

Àmbit VIDA SALUDABLE 

 

Objectius 

 

• Fomentar la pràctica de l’esport com un activitat assequible per a qualsevol 

persona independentment de la seva situació econòmica. 

 

Descripció 

 

Programa adreçat a població en risc o en situació d’exclusió o vulnerabilitat social. 
Les beques s’adrecen a totes les cohorts d’edat, tant a infants, joves, adults o  gent 
gran. 
 
Aquestes beques es destinen a finançar qualsevol activitat esportiva dins el programa 
de risc d’exclusió social.  
 

 

Població 
destinatària 

Tota la població de Navàs. 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Serveis Socials 

 

Col·laborador/s 
 

 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de demandants  

• Nombre de beques concedides 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Serveis Socials 

Equipaments Ajuntament de Navàs, equipaments esportius de Navàs 

 

Pressupost/Any 20.000€ (finançament per part de la Diputació de Barcelona). 
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2.1.1 TALLERS I FORMACIONS CONSCIÈNCIA SOCIAL  

 Eix 
 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI 

 

 

Àmbit COHESIÓ I DIVERSITAT 

 

Objectius 

 

• Generar espais i activitats que fomentin el desenvolupament de consciencia 

social i d’esperit crític entre les persones joves del municipi. 

 
 

Descripció 

 

Per tal d’incentivar l’esperit crític i la consciencia social es proposa organitzar des del 

Raig Navàs un seguit d’activitats, tallers i xerrades sobre temàtiques d’actualitat que 

puguin despertar interès entre els i les joves. 

 

Des de Joventut ja s’ha apostat per visibilitzar diferents problemàtiques socials a 

través de l’organització d’activitats en diferents diades durant l’any com podrien ser:  

 

• 8 de març, dia internacional de les dones 

• 1 de maig, dia internacional del treballador 

• 28 de juny, dia internacional de l’orgull LGTBI 

• 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere 

Es recomana seguint treballant en aquestes diades i també organitzar activitats 

segons el context i els esdeveniments d’actualitat. 

 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Feminismes 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d’activitats organitzades 

• Número d’assistents 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any 1.500€ 
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2.1.2 FORMACIÓ PERSONAL JOVENTUT  

 Eix 
 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI 

 

 

Àmbit COHESIÓ I DIVERSITAT 

 

Objectius 

 

• Treballar per formar al personal tècnic de la regidoria de Joventut en els diferents 

àmbits d’actuació/interès de les persones joves. 

• Disposar de coneixements i recursos a disposició de la població jove per tal 

d’orientar els diferents cicles vitals. 

 
 

Descripció 

 

El personal tècnic de la regidoria de Joventut disposa de coneixements per tal 

d’orientar i assessorar la població jove en les diferents transicions vitals, i alhora 

també de recursos orientats a la dinamització de grup en la realització d’activitats per 

a joves. 

 

Tot i així, és necessari anar reciclant aquests coneixements i ampliar-los per tal 

d’adaptar-se a les necessitats canviants de les persones joves. 

 

Es valorarà segons el context, les capacitats pròpies, els recursos disponibles i la 

motivació de les persones treballadores quines són les formacions més adequades. 

 

 

 

Població 
destinatària 

Personal tècnic de Joventut 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Centres formadors, altres administracions públiques 

 
 

Cronograma 2022-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de formacions  assistides   

• Satisfacció personal tècnic 

 
 

Recursos 
Humans Tècnic/a Joventut, Dinamitzador/a Juvenil 

Equipaments Centres formadors, equipaments públics 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. Segons formació inscrita. 
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2.1.3 XERRADES I TALLERS SOSTENIBILITAT I ECOLOGIA 

 Eix 
 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI 

 

 

Àmbit TERRITORI 

 

Objectius 

 

• Conscienciar a la població jove sobre la necessitat de desenvolupar una activitat 

sostenible i de respecte cap a l’entorn natural. 

• Difondre els valors de l’ecologia i la lluita contra el canvi climàtic. 

 
 

Descripció 

 

Desenvolupar activitats entorn la sostenibilitat, l’ecologia i la lluita contra el canvi 

climàtic, ja siguin tallers, xerrades o excursions pel territori. 

 

Es pot aprofitar l’entorn rural de Navàs per potenciar aquestes activitats, alhora 

contactar amb agents del municipi i la comarca que treballin sota paràmetres 

ecològics per difondre aquestes pràctiques. 

 

Pot ser útil seguir les diades del 5 de juny, dia mundial del medi ambient, i el 24 

octubre, dia internacional contra el canvi climàtic. 

 

Aquestes accions haurien d’anar acompanyades també d’un ús eficient i sostenible 

dels recursos i de practiques sostenibles a l’equipament del Raig Navàs. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 
 

Col·laborador/s 
 

Desenvolupament Rural 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Número de participants als tallers i xerrades 

• Grau de satisfacció de les persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a de Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs i altres equipaments municipals 

 

Pressupost/Any 1.500€ 
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2.2.2 FOMENT TRANSPORT COMPARTIT  

 Eix 
 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORI 

 

 

Àmbit TERRITORI 

 

Objectius 

 

• Afavorir la mobilitat de la població jove a través de la creació d’una xarxa de 

transport compartit. 

 
 

Descripció 

 

La dificultat en la mobilitat dels i les joves que no disposen de vehicle propi és una 

problemàtica a Navàs recollida en la realització de la Diagnosi del Pla Local de 

Joventut. 

 

Tot i que és una problemàtica difícil de treballar, es poden buscar eines que puguin 

facilitar el contacte entre els joves que puguin oferir o necessitar transport. 

 

A tal efecte es proposa crear una xarxa de contactes (que es podria comunicar a 

través de xarxes socials o Whatsapp) de joves amb vehicle i joves que necessitin 

transport per tal de posar-los en contacte i que comparteixin necessitats i recursos. 

 

La inscripció en aquest grup es pot gestionar des del Raig Navàs, espai a través del 

qual també se’n pot fer difusió a través de cartelleria o des de les pròpies xarxes 

socials de l’equipament. 

 

La figura del/a dinamitzador/a juvenil pot, d’entrada, constituir el grup i ajudar a 

coordinar-lo. Si aquest realment funciona de forma autònoma pels propis joves, ja no 

caldrà coordinar-lo. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 16 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2021-2022 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Número d’inscrits 

• Satisfacció persones usuàries  

• Satisfacció personal tècnic 

 

Recursos 

Humans Dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. 
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3.1.1 SUPORT I RECOLZAMENT ENTITATS JUVENILS  

 Eix 
 

APODERAMENT 

 

 

Àmbit PARTICIPACIÓ 

 

Objectius 

 

• Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves. 

• Donar resposta a les necessitats i recolzar les entitats juvenils de Navàs. 

• Fomentar la coordinació i interrelació entre les diferents associacions de joves.  

 

 

Descripció 

 

Des de la regidoria de Joventut és necessari realitzar una tasca de reconeixement i 

suport a les entitats juvenils del municipi. 

 

Aquesta actuació també contempla  donar suport a la creació de noves associacions, 

acompanyament en el procés inicial i als tràmits legals per canviar els estatuts o altres 

notificacions legals. 

 
El/la dinamitzador/a juvenil també estarà en contacte amb les associacions i 

col·lectius existents per saber les necessitats existents i per valorar també la 

possibilitat d’organització d’activitats conjuntament. Es pot valorar  l’organització de 

reunions amb totes les entitats juvenils a fi de posar en comú experiències i 

coneixements. 

 

 

Població 
destinatària 

Associacions i col·lectius juvenils de Navàs 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de reunions realitzades 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció associacions i col·lectius juvenils 

 

Recursos 
Humans Dinamitzador/a Joventut  

Equipaments Raig Navàs, Ajuntament de Navàs 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. 
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3.1.2 ESPAIS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL  

 Eix 
 

APODERAMENT 

 

 

Àmbit PARTICIPACIÓ 

 

Objectius 

 

• Fomentar la participació de les persones joves a través de la creació d’espais de 

consulta i decisió. 

• Facilitar la comunicació de la població jove amb la regidoria de Joventut. 

• Afavorir la creació d’espais d’interrelació entre les persones joves. 

 
 

Descripció 

 

Valorar la creació d’espais de trobada i de participació en els que es pugui debatre i 

fer propostes entorn la programació, les activitats i els serveis oferts al Raig Navàs. 

Alhora, aquests espai també podem servir per captar demandes més amplies del 

col·lectiu jove cap al consistori, amb l’objectiu d’acostar la regidoria de Joventut a les 

persones joves. 

 

L’equip tècnic de Joventut valorarà segons el context i els recursos disponibles quin és 

el format més adequat per articular aquest espai. 

 

També es proposa la instal·lació d’una bústia a l’equipament juvenil per tal de que el 

col·lectiu jove pugui aportar propostes de forma anònima.  

 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 25 anys 

 

Responsables 
Referent Joventut 

Col·laborador/s  

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de trobades o reunions efectuades 

• Instal·lació de la bústia 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones joves 

 

Recursos 
Humans Dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. 
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3.1.3 TROBADA COMARCAL DELEGATS 

 Eix 
 

APODERAMENT 

 

 

Àmbit PARTICIPACIÓ 

 

Objectius 

 

• Incentivar la participació entre l’alumnat de secundària de les comarques del 

Moianès i el Bages a través de la creació d’espais de trobada i de treball de 

temàtiques concretes. 

• Afavorir la interrelació entre els joves dels municipis del Moianes i el Bages.  

 
 

Descripció 

  

Des del Servei Comarcal de Joventut s’organitza anualment aquesta trobada de 
delegats, en un municipi del Bages, i en aquesta es facilita la participació de 
delegats/delegades de tots els centres de secundaria de la comarca, convidant també 
a la participació dels delegats i delegades dels centres del Moianès. 

Aquest és un projecte adreçat a l’alumnat que assumeix el rol de delegat i delegada 
d’aula i es concreta en una matinal d’activitats adreçades a donar eines i a facilitar la 
tasca d’aquest alumnat. 

En aquesta activitat també hi participen els i les professionals de joventut dels 
municipis de les dues comarques mostrant-se com a referents del territori. 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 16 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Servei Comarcal de Joventut del Bages 

 

Col·laborador/s 
 

Centres educatius del Bages i el Moianès 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Número de joves assistents/participació 

• Valoració per part dels i les joves assistents 

• Valoració per part del personal tècnic 

 
 

Recursos 
Humans Personal del Servei Comarcal de Joventut, centres educatius 

Equipaments Equipaments educatius del Bages 

 

Pressupost/Any Propi del Servei de Joventut del Bages. 
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3.2.1 RAIG NAVÀS  

 Eix 
 

APODERAMENT 

 

 

Àmbit INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 

 

Objectius 

 

• Garantir l’accés a la informació i l’assessorament de les persones joves fent ús 

dels canals de comunicació disponibles. 

• Donar resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint-los una atenció 

integral, personal i gratuïta. 

 
 

Descripció 

 

El Raig Navàs és l’equipament juvenil del municipi. Aquest és un espai que té per 

finalitat acompanyar a les persones joves en les diferents necessitats associades a 

les transicions vitals que viuen. 

 

Així doncs ofereix un seguit de recursos  informatius i d’assessorament que li són 

necessaris als i les joves per tal de poder desenvolupar qualsevol activitat en els 

diversos àmbits d’interès pel col·lectiu. Com per exemple: 

 

• Acadèmic i formatiu 

• Laboral 

• Mobilitat internacional 

• Participació juvenil 

• Habitatge 

• Hàbits saludables 

 

Al mateix temps també funciona com un espai de trobada i com un lloc on s’ofereixen 

diferents recursos, tallers i formacions. Però també activitats d’oci i de lleure.  

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

- 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Número d’activitats organitzades/mes 

• Nombre d’usuaris/mes 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a de Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any 

10.000 € (en concepte subministraments). 

20.000€ (en concepte de recursos humans en el propi equipament). 

10.000€ (en concepte d’altres activitats i serveis). 
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3.2.2 CAMPANYA COMUNICATIVA RAIG NAVÀS  

 Eix 
 

APODERAMENT 

 

 

Àmbit INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 

 

Objectius 

 

• Difondre entre els habitants de Navàs, i en especial entre la població jove, el 

canvi d’ubicació del Raig Navàs 

• Promoure l’acostament de noves persones usuàries a l’equipament. 

• Buscar nous canals de col·laboració i de treball amb els agents educatius, 

econòmics i socials del municipi que puguin ser d’interès. 

 
 

Descripció 

 

L’equipament del Raig Navàs té la previsió a finals de 2020 de traslladar-se del local 

adossat a l’Ajuntament a un espai propi amb molta més d’espai i recursos i, per tant, 

de potencialitats de cara a treballar amb el col·lectiu jove. 

 

La ubicació a la plaça de l’Ajuntament, tot i la realització d’una feina molt remarcable, 

no ha permès desenvolupar el servei en la seva plenitud, bàsicament per la falta 

d’espai i la proximitat amb l’edifici del consistori, que impedia disposar als i les joves 

d’un equipament amb més intimitat. 

 

Un cop fet el trasllat definitiu es proposa iniciar una campanya comunicativa per fer 

arribar a tota la població de Navàs el canvi d’ubicació, aprofitant el canvi per atraure 

nous usuaris a l’equipament. Aquesta campanya pot ser amb cartells físic i tríptics i 

també per xarxes socials. 

 

Al mateix temps també es recomana realitzar reunions amb els centres educatius i 

els agents econòmics i socials del municipi que es considerin de rellevància per 

informar del canvi d’ubicació. També per buscar nous punts de treball i de coordinació. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys, Població de Navàs, Agents educatius, econòmics i 
socials 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Centres educatius de Navàs 

 
 

Cronograma 2021 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Satisfacció personal tècnic 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a de Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs 

 

Pressupost/Any 700€ (en concepte d’edició de nou material gràfic). 
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3.2.3 PIDCES  

 Eix 
 

APODERAMENT 

 

 

Àmbit INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 

 

Objectius 

 

• Garantir l’accés a la informació i l’assessorament de les persones joves fent ús 

dels canals de comunicació disponibles. 

• Donar resposta a les necessitats diverses dels joves, oferint accions d’informació 

i assessorament, però també activitats de lleure i oci. 

 
 

Descripció 

 

El Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari 

(PIDCES) té com a principal objectiu promoure la informació, la dinamització i la 

participació dels i les joves estudiants.  

El projecte, present al centre d’ensenyament secundari públic de Navàs, apropa als i 

les estudiants informació i orientació sobre temes d’interès juvenil, com poden ser el 

lleure, la feina, els estudis, la salut, els recursos juvenils, la participació i 

l’associacionisme, els esports, l’habitatge, etc.  

En aquest servei setmanal  l’equip dinamitzador es disposa a resoldre les consultes i 

a donar suport a qualsevol iniciativa juvenil. El projecte també ofereix durant el curs 

diverses activitats i campanyes informatives específiques dins l’institut responent a 

les necessitats i inquietuds que se’n deriven. 

Alhora, tracta d’impulsar el coneixement de l’entorn més proper i la participació dins 

el propi municipi per tal que els i les joves s’impliquin i participin dels recursos que 

se’ls ofereixen. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 18 anys. 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Centres d’ensenyament secundari de Navàs 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries.  

 

Recursos 
Humans Dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Centres educatius 

 

Pressupost/Any Propi de la regidoria de Joventut. 
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3.3.1 ACTIVITATS OCI ALTERNATIU 

 Eix 
 

APODERAMENT 

 

 

Àmbit OCI I LLEURE 

 

Objectius 

 

• Crear espais d’oci alternatiu juvenil que defugin conductes de risc i activitats 

consumistes.  

• Promoure la creativitat, la iniciativa i estils de vida saludable a través de la 

creació d’alternatives d’oci juvenil. 

 
 

Descripció 

 

Un dels espais més importants de socialització i creixement de les persones són els 

espais d’interrelació, com poden ser els espais d’oci, i especialment els d’oci nocturn. 

 

L’abús de l’oci nocturn comporta estils de vida i pautes de consum poc saludables, 

fomentant en moltes ocasions conductes de risc. Així doncs, des de la regidoria de 

Joventut es pot fer una aposta per construir alternatives d’oci menys consumistes, 

més creatives i participatives.  

 

Concretament, a través de la realització d’activitats culturals i esportives en espais 

educatius integradors i creant vincles de confiança entre els i les joves. Oferint 

activitats formatives com tallers de dansa, tallers musicals, cursos de formació i 

monogràfics i sobre temàtiques diverses. O bé activitats culturals puntuals com 

espectacles, concerts, exposicions i passes de curtmetratges. O més pròpies del 

lleure com jocs de taula, sortides, excursions o practica d’esport. 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Entitats del municipi 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Número de tallers i activitats organitzades 

• Número de joves participants als tallers i activitats 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a de Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Raig Navàs, altres equipaments municipals 

 

Pressupost/Any 3.000€ 
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3.3.2 SETMANA JOVE 

 Eix 
 

APODERAMENT 

 

 

Àmbit OCI I LLEURE 

 

Objectius 

 

• Treballar per oferir a les persones joves activitats diversificades d’oci en diverses 

èpoques de l’any. 

 
 

Descripció 

 

Des de la regidoria de Joventut s’havia organitzat amb anterioritat un conjunt 

d’activitats agrupades sota el nom de la Setmana Jove.  

 

Actualment, potser caldria repensar el model segons els recursos de la regidoria i els 

interessos dels propis joves. Tot i així, la concentració d’activitats en una setmana 

concreta (ja sigui d’estiu, per dates nadalenques o ambdues) pot ser una bona mesura 

per incentivar l’oci entre el jovent, amb activitats lúdiques, espectacles, d’esport o 

sortides. 

 

Es recomana realitzar consultes prèvies entre el jovent i les associacions juvenils de 

Navàs (que també poden col·laborar en l’organització).  

 

 

 

Població 
destinatària 

Joves d’entre 12 i 30 anys 

 
Responsables 

 

Referent 
 

Joventut 

 

Col·laborador/s 
 

Associacions juvenils, entitats esportives del municipi 

 
 

Cronograma 2021-2024 

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Número de tallers i activitats organitzades 

• Número de joves participants als tallers i activitats 

• Satisfacció personal tècnic 

• Satisfacció persones usuàries 

 

Recursos 
Humans Tècnic/a de Joventut, dinamitzador/a Joventut 

Equipaments Equipaments municipals 

 

Pressupost/Any 4.000€ 
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6. Avaluació 

A continuació, es planteja el sistema d’avaluació per al Pla Local de Joventut de Navàs 

2021-2024. L'avaluació de polítiques públiques és una metodologia de treball que pretén 

avaluar el resultat de les polítiques desenvolupades per l'Administració en un àmbit 

concret i estudiar si han estat efectives en la resolució de les problemàtiques socials que 

van motivar la seva posada en marxa.  

 

En funció dels resultats obtinguts i d'un nou anàlisi social es determinarà la seva utilitat 

i la seva necessitat futura. Aquesta avaluació s'elabora a partir dels indicadors de 

resultats (outputs) de les polítiques, i dels indicadors d'impacte (outcomes) per 

comprovar si han provocat canvis socials. Cada PLJ, en la fase de disseny ha d'establir 

els seus criteris d'avaluació, que hauran de mantenir una relació directa amb els 

objectius finals que s'hagin planificat. 

 

L'avaluació del PLJ haurà de permetre, doncs, millorar el coneixement de les 

intervencions que s'estan duent a terme, interpretar-ne l'impacte i facilitar la presa de 

decisions a l’hora de desenvolupar les polítiques de joventut pertinents. 

  

Què s’avalua? 

Del Pla Local de Joventut de Navàs 2021-2024, com a document de planificació 

estratègica que està en constant revisió i moviment, se’n planteja fer l’avaluació dels 

següents elements:  

 

✓ Avaluació de la implementació 

✓ Avaluació dels resultats 

✓ Avaluació de l’impacte 

✓ Avaluació econòmica 

 

Qui ho avalua? 

La regidoria de Joventut de Navàs coordinarà el procés d’avaluació, en el qual hi 

participaran els serveis i regidories implicades.  El seguiment i l’avaluació es realitzarà 

amb el lideratge de la regidoria de Joventut i les aportacions de totes les àrees 

implicades en les actuacions plantejades al Pla.  
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Es proposa que el seguiment i avaluació del Pla també es realitzi a través de la creació 

d’una Taula permanent de Joventut amb representants de les associacions  juvenils  o 

aquelles conformades majoritàriament per  joves. 

 

Quan es realitza l’avaluació? 

En termes generals, es preveu una avaluació anual de totes les actuacions, però es  

poden plantejar altres moments d’avaluació que seran importants per veure, 

principalment, aspectes generals de la implementació del Pla com són l’avaluació de les 

necessitats, de la implementació, del disseny, dels indicadors, etc.  

 

Es plantegen els següents moments d’avaluació:  

• Avaluació anual: Cada any es realitzarà un recull de l’avaluació dels indicadors 

per a cada actuació. Aquesta recull es realitzarà a petició de la Regidoria de 

Joventut i hi participaran tots els agents i serveis implicats. L’avaluació anual 

permetrà canviar, reconvertir o mantenir les actuacions previstes.  

 

• Avaluació intermèdia: En el moment intermedi del pla, és a dir, als dos anys de 

l’inici de la posada en marxa, es realitzarà una trobada tècnica per avaluar els 

següents aspectes: la implementació, la formulació d’actuacions, els resultats i 

l’impacte.  

 

• Avaluació final: En finalitzar el pla, es realitzarà una trobada tècnica per avaluar 

tots els aspectes de l’avaluació i diverses sessions participatives en les quals hi 

participaran persones joves i entitats juvenils.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


