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Presentació 
 
Presentem amb aquest document el Pla Municipal de Joventut de Cambrils 

(PMJC) per al període comprès entre 2017 i 2020, ambdós inclosos. Es tracta 
de la quarta revisió i actualització de la política de joventut local a través d’un 
instrument de planificació estratègica, i aquest simple fet constitueix ja una 

bona notícia. L’ajuntament cambrilenc ha donat continuïtat i solidesa a 
aquesta àrea de la intervenció pública al llarg de quinze anys, ha mantingut 

les seves línies d’actuació essencials malgrat els canvis de govern en el 
consistori i ha permès que l’equip tècnic encarregat de la seva execució 
treballi amb continuïtat i amb el suport institucional que requereix tota 

política d’atenció a les persones que tingui la mínima pretensió de prosperar. 
 

L’any 2020 es compliran exactament vint anys de l’aprovació del primer pla, 
i aprofitarem l’efemèride per convertir aquesta data en un punt d’arribada 

per al procés de reforma i rellançament de la política de joventut que 
pretenem iniciar amb l’aprovació d’aquest document i, al mateix temps, en 
un punt de sortida per al que creiem que ha de ser un nou model 

d’intervenció, adaptat als ràpids i constants canvis socials, culturals i 
tecnològics en què estem immersos.  

 
Al llarg de tots aquests anys, la política de joventut de Cambrils ha viscut 
processos contraposats que l’han posada a prova i que l’han tensionat i 

enriquit a l’hora. Es va viure un evident procés de creixement des dels seus 
inicis, tant pel que fa als seus recursos humans i econòmics, com pel que fa 

a la seva capacitat real d’incidir en la realitat juvenil del municipi. Es va 
créixer en serveis, programacions i capacitat d’intervenció i es va guanyar 
coneixement tècnic i metodològic. La culminació d’aquest procés d’increment 

progressiu de capacitat d’actuació va ser, probablement, la inauguració el 
2011 de l’Ateneu Jove, equipament públic de referència de la política de 

joventut i recurs desitjat i projectat amb molta antelació. Quatre anys 
després, l’Ateneu és ja una peça imprescindible de les polítiques públiques 
adreçades als joves i ha permès confirmar sense lloc a dubtes l’encert de la 

seva construcció i destinació al servei de joventut.  
 

Tanmateix, la seva entrada en servei va coincidir amb l’inici d’una pèrdua de 
capacitat econòmica de la política local de joventut, proporcional al nivell de 
precarietat de les administracions públiques a causa de la crisi econòmica que 

es va engegar l’any 2008 i que es va fer cruament present a partir de 2011. 
De fet, la davallada dels recursos econòmics disponibles per al pla municipal 

de joventut durant el període que va de 2011 a 2014 ha tingut 
afortunadament un bon contrapès amb la possibilitat de disposar de l’Ateneu, 
que ha aportat un recurs de naturalesa diferent però certament adequat per 

atendre els joves de la població. La maduresa de l’equip tècnic de joventut, 
amb experiència i recorregut contrastat, ha sigut també un element essencial 

per donar continuïtat a les principals línies d’actuació, malgrat els inevitables 
ajustaments econòmics. 
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En qualsevol cas, els recursos disponibles avui, després que s’hagi aturat la 
davallada econòmica (els pressupostos de 2015 i 2016 han estabilitzat i 

consolidat el nivell de despesa), haurien de ser suficients per iniciar una nova 
etapa que voldríem plena de canvis i reformes destinades a rellançar diverses 

línies d’actuació i a encetar-ne d’altres, que ja considerem inajornables.  
 
Però cal fonamentar les transformacions amb un coneixement de la realitat 

adequat i suficient per garantir que la direcció de les noves actuacions 
incidiran amb precisió en les necessitats, interessos i potencials dels joves del 

municipi. Per aquesta raó, entre finals de 2015 i la primera meitat de 2016 el 
Departament de Joventut ha desplegat un seguit d’actuacions, amb la 
col·laboració de diferents suports tècnics externs, destinades a conèixer amb 

la màxima precisió possible les condicions de vida dels joves del municipi i 
els elements que poden arribar a ser clau en el seu apoderament i projecció 

de futur. En el document Cambrils: informe 2016 es presenten els resultats 
d’aquestes actuacions d’estudi i recerca i s’intenta traduir les seves 

conclusions en propostes d’actuació d’aplicació immediata. Hi trobem una 
descripció de les necessitats i inquietuds dels joves del municipi recollides a 
través d’un procés participatiu, una presentació de les seves condicions de 

vida estudiades a través d’un recull estadístic de dades de diversa 
procedència, i una anàlisi de l’aplicació de la política local de joventut durant 

els darrers anys. En les darreres pàgines del document trobem quinze 
conclusions, formulades com a propostes concretes d’actuació, amb la 
intenció que es puguin traslladar directament a la pràctica, traduïdes en els 

programes i accions que han de ser en el nucli central d’aquest nou pla. 
 

Un cop ben descrita la realitat juvenil i concretada en propostes d’actuació, 
però, considerem que hi ha tres elements de caràcter general que s’han de 
prendre en consideració per atendre aquesta nova etapa. En primer lloc, cal 

constatar les dificultats de caire econòmic i social que han d’afrontar els joves, 
probablement el sector de població més afectat per la crisi que encara 

perdura. Alts índex d’atur, dificultats per traduir els alts nivells de preparació 
acadèmica en un futur professional viable, i obstacles seriosos per a la seva 
emancipació. En segon lloc, ens trobem en un moment de profunda i ràpida 

transformació de paradigmes culturals i relacionals, sacsejats per la revolució 
tecnològica que multiplica i accelera els canvis socials. La cultura digital ja no 

és una opció sinó una realitat que no podem obviar i que transforma a simple 
vista la naturalesa de les nostres activitats econòmiques, socials i culturals. I 
el tercer element transcendent és la irrupció d’una forta demanda social de 

transparència i capacitat de decisió a través de la participació i la incidència 
directa de la ciutadania en la gestió dels propis interessos i necessitats. La 

participació, que sempre ha estat un horitzó desitjat per a les polítiques de 
joventut, ha pres avui un caràcter de condició d’obligat compliment per a 
l’administració pública per donar satisfacció a la voluntat ciutadana.  

 
Afegim a aquesta triple confluència la necessitat de mantenir vius el conjunt 

de valors i hàbits que configuren la nostra societat democràtica, que corren 
el risc de quedar en un segon pla per la necessitat d’atendre els tres elements 
que hem esmentat més amunt, i que s’han de treballar prioritàriament amb 

els joves perquè en ells tenim la garantia de progrés i de futur. Es tracta de 
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continuar vetllant pels drets socials i culturals dels joves, de promoure estils 
de vida saludables i sostenibles i de lluitar contra causes d’exclusió com la 
desigualtat de gènere o la discriminació per raons d’origen, entre molts 

d’altres objectius. 
 

Aquests quatre elements han de ser necessàriament presents en la política 
municipal de joventut de Cambrils, no només perquè són genèricament 
desitjables, sinó perquè en l’actual context social, econòmic i cultural són 

imprescindibles per garantir la mínima possibilitat d’èxit a les polítiques que 
el departament de joventut ha impulsat durant els quinze anys precedents i 

que continuen centrant les seves grans finalitats. Els nous temps ens ho 
exigeixen, però la coherència amb la nostra manera de treballar fins al 
moment, també.  

 
És per això que els setze programes i les setanta-cinc accions de què es 

composa el pla municipal de joventut que presentem aquí estaran creuats 
transversalment per quatre idees força que relligaran els seus continguts i els 

dotaran d’una coherència que voldríem que anés més enllà de la seva divisió 
per àmbits d’actuació. Aquestes quatre idees força es poden plantejar com a 
línies estratègiques de fons que articulen totes les accions del pla com un 

entramat únic, en forma de xarxa, que es connecten i s’autoalimenten perquè 
estan lligades entre si. 

 
El Pla Municipal de Joventut de Cambrils 2017-2020, per tant, es 
caracteritzarà, a més del desplegament d’un ampli gruix de programes i 

accions que donen continuïtat i fan evolucionar el treball dels anys 
precedents, per l’orientació de tota la seva feina a través de quatre idees 

força que impregnaran la metodologia de treball i que aniran transformant 
els espais de relació, interlocució i col·laboració amb els joves amb un horitzó 
situat al 2020. Serà el moment en què se celebrarà el vintè aniversari del pla 

estratègic de joventut i quan es culminarà la introducció de les quatre idees 
força en l’ànima del pla, de manera que ja siguin indestriables de la seva 

naturalesa. 
 
En les pàgines següents presentem la missió central del pla, que és una 

conjunció de les idees força, les quatre estratègies de treball que se’n deriven 
i que ens ajuden a dibuixar els quatre objectius generals, i el desplegament 

final de l’estructura clàssica de la política de joventut, a través d’eixos de 
treball, programes d’actuació i accions concretes. 
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La missió del pla 
Apoderem els joves i la política de joventut 

 

 
El Pla Municipal de Joventut es planteja aplicar de forma conjunta i 

sistemàtica els mètodes de treball que s’han anat posant a prova de manera 
puntual o periòdica al llarg dels quinze anys precedents i que prioritàriament 

s’han centrat en aspectes de participació juvenil, desplegament de serveis 
destinats a l’emancipació, promoció de la cultura i la creativitat i programació 
d’activitats d’oci com a alternativa lúdica i de prevenció de conductes de risc. 

 
La intenció general és, per tant, aprofitar l’experiència i el coneixement 

acumulat per encetar un període de maduresa de la política de joventut en el 
qual les actuacions no siguin ja una a resposta a demandes i necessitats 
puntuals que puguin ser percebudes com a més o menys urgents, sinó com 

a sistema organitzat que abordi de forma completa i des del primer moment 
tots els àmbits propis del treball amb joves. Es tracta, en definitiva, 

d’apoderar els joves per tal que usin, gaudeixin i decideixin sobre tots els 
serveis i oportunitats que tenen al seu abast i, al mateix temps, d’apoderar 
la política municipal de joventut, l’eficàcia de la qual ha estat ja 

suficientment contrastada, tant a través dels seus resultats com del 
funcionament dels seus mètodes de treball. 

 
Per tot plegat, establim que la missió central del Pla Municipal de Joventut de 
Cambrils és la següent. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Generalitzar la participació com a instrument de treball en tots 

els àmbits d’intervenció adreçats als joves, incloent la gestió 
comunitària de projectes singulars, per consolidar 

l’aprenentatge democràtic com un dels elements centrals en el 
seu projecte personal de creixement i experimentació. 

S’incidirà amb especial atenció, d’aquesta manera, en 
l’articulació de serveis i recursos destinats a garantir 
l’autonomia personal, vinculada a la formació, l’ocupació i 

l’emancipació, que aniran sempre lligats de forma transversal 
a l’ús i gaudi dels instruments tecnològics i col·laboratius de la 

societat del coneixement. Finalment, tant la participació com 
el treball a favor de l’autonomia juvenil, estaran vinculats de 
forma simultània a la promoció dels drets i llibertats 

essencials, com la diversitat, la interculturalitat, la igualtat de 
gènere, la lluita contra tota forma d’exclusió i el creixement en 

un entorn saludable i sostenible. 
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Idees força del pla 
Quatre estratègies transversals per al 2020 

 

La missió central del pla és, de fet, el conjunt integrat de les quatre idees 
força que hem anunciat inicialment i que impregnaran transversalment tots 

els programes i accions que es desplegaran més endavant. Les idees força, 
per tant, determinen les quatre estratègies bàsiques que, com una línia 

sinuosa, aniran recorrent totes totes les accions que es realitzin durant els 
propers quatre anys i que es fonamenten en les quinze propostes formulades 
en les conclusions del document Cambrils: informe 2016. Les quatre 

estratègies s’han de poder identificar amb major o menor intensitat en totes 
les accions, per bé que seran més evidents i explícites en algunes d’elles. 

Són, per tant, els quatre elements que donen coherència i unitat al pla i que 
el doten de sentit. 
 

És per això que, en les següents pàgines, mostrem per a cada idea força el 
seu plantejament general, l’objectiu que la defineix, quatre finalitats 

concretes o objectius específics, diversos mecanismes a través dels quals 
impregnaran tots els programes del pla i una relació de les accions en les 
quals es visualitzarà de forma més clara i evident el seu desplegament. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Cambrils pensa en jove 
Participació 

 

Comunicar, compartir, col·laborar 
La tecnologia al servei dels joves 

 

De l’institut al món 
Formació, treball, projecte de vida 

 

Sans, lliures i potents 
Salut, hàbits, drets i valors 
A través de les emocions 
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Plantejament 
 
Des que es va aprovar el primer pla local de joventut, el 2001, algun dels 

programes d’actuació més destacats han tingut en la participació un 
ingredient essencial. En ocasions a partir de les iniciatives directes dels joves, 
en ocasions a partir de la dinamització i l’estímul de l’equip tècnic de joventut, 

hi ha hagut en totes les èpoques espais definits per al protagonisme dels 
joves i per a la seva implicació en la presa de decisions. El nou pla planteja 

mantenir vives totes les iniciatives que han adoptat aquest sistema de treball, 
fer un salt qualitatiu per estendre-les a tots els programes a través de 
diversos mecanismes i promoure nous projectes de participació que tinguin 

una elevada visibilitat pública i que vagin més enllà dels àmbits 
tradicionalment propis de les polítiques de joventut.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Finalitats operatives 
 
1. Generalitzar els processos participatius com a mètode de treball en tots 

els programes i accions del pla 
 

2. Eixamplar el nucli de joves i col·lectius que habitualment prenen part en 

processos participatius 
 

3. Visibilitzar públicament els projectes que es desenvolupen amb un alt grau 
de participació juvenil 

 
4. Promoure la implicació dels joves en propostes o iniciatives que afecten al 

conjunt del municipi o la comunitat 

 
 

1. Cambrils pensa en jove 
 Participació 

 

Objectiu general 
Apoderar els joves per tal que assumeixin i normalitzin com a hàbit 
opinar públicament sobre totes les qüestions que els afecten, preocupen 

o interessen, dialogar per conèixer altres punts de vista, proposar 
mesures concretes segons el propi criteri, assumir acords amb 

generositat i participar d’alguna manera efectiva en les actuacions que 
se’n derivin. 
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Mecanismes 
 
 S’introdueix en la descripció de cada programa del pla la via per la qual 

es treballarà explícitament la participació. 

 
 Disposició de mitjans de comunicació i eines tecnològiques per informar 

sobre les actuacions en les quals els protagonistes són els joves. 
 

 Es facilitarà mitjans d’expressió als joves per tal que ells mateixos relatin, 

amb el seu llenguatge i prioritats, el processos participatius. 
 

 S’estimularà la creació de col·lectius juvenils en qualsevol àmbit del seu 
interès, d’acord amb els programes del pla o sorgits espontàniament 

 

 Es traslladarà periòdicament les accions participades per joves i les seves 
propostes als òrgans de govern del consistori. 

 
 Es crearà un sistema anual d’indicadors quantitatius per fer seguiment de 

la participació activa dels joves en les diferents iniciatives, programes o 

accions del pla i per avaluar-ne la incidència relativa en el conjunt de la 
població juvenil. 

 
 

 

Principals programes i accions  
 
 

1.2.4. Campanya antirumors 
 
2.3. Emprenedoria 

 
3.1.4. Joves en campanya 

 
3.2.2./5.1.3. Viudnit  
 

4.1.2. Informació en xarxa  
 

4.1.3. Els joves informen  
 
4.2. Dinamització a l’institut 

 
5.2. Creadors 

 
6. Comunitat jove. Participació 
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Plantejament 
 

Els joves d’avui han crescut ja com a nadius digitals i la incorporació de les 
tecnologies en els àmbits lúdic, cultural, acadèmic i professional no és una 

opció sinó una condició d’obligat compliment per a qualsevol actuació pública 
que s’hi adreci. La rapidesa amb que es van succeint les innovacions 
tecnològiques, a més, converteix els joves no ja en receptors de serveis sinó 

en el canal necessari per expandir-los al conjunt de la societat. En l’actualitat, 
cap política d’atenció a les persones no hauria de ser aliena a les tres idees 

de fons que es poden promoure de forma ideal amb els recursos tecnològics: 
sistemes de comunicació complets, comunitats extenses per a compartir 
coneixement i mecanismes col·laboratius per incrementar les 

possibilitats d’èxit de qualsevol projecte. Cambrils no ha quedat mai enrere 
en el treball digital amb els joves, però en l’actual context donar continuïtat 

a la feina feta fins ara implica fer un salt qualitatiu també en aquesta qüestió. 
Assumint que les tecnologies són un instrument amb aplicacions 
imprescindibles i adequades en pràcticament tots els àmbits d’intervenció, cal 

generar mecanismes que en facilitin l’ús en tots els programes i actuacions 
del pla, no perquè siguin un objectiu en si mateixes sinó perquè milloraran 

les possibilitats reals d’assolir els objectius de cadascuna de les accions 
previstes. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Finalitats operatives 
 
1. Generalitzar l’accés dels joves de tota mena i condició als recursos 

tecnològics de què es pugui disposar en el seu entorn 
 

2. Eixamplar el radi d’acció de les utilitats pràctiques en qualsevol àmbit dels 
instruments tecnològics creats o impulsats pel servei de joventut 

 

3. Visibilitzar els beneficis pràctics que les aplicacions tecnològiques en tots 
els àmbits essencials per al projecte de vida dels joves 

 
4. Promoure les aplicacions tecnològiques com a instrument pràctic per 

assolir finalitats concretes més que com a objectiu en si mateix 

2. Comunicar, compartir, col·laborar 
 La tecnologia al servei dels joves 

 

Objectiu general 
Millorar la capacitat dels joves de desenvolupar el seu projecte de vida, 

de forma individual i amb projecció en la comunitat, aprofitant els 
recursos que ofereix la societat del coneixement i la innovació 

tecnològica aplicada als àmbits d’interès que lliurement vulguin triar, 
amb especial atenció per l’acadèmic, el professional, el cultural i el lúdic. 
 

 
 

 
. 
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Mecanismes 
 
 Disseny d’una plataforma tecnològica amb presentació web i mòbil que 

aglutini diversitat d’aplicacions útils per als joves en tots els àmbits  
 

 S’obrirà espais d’interacció digital per a tots els programes del pla per 

rebre opinions i propostes i desenvolupar serveis col·laboratius  
 

 Versió digital de tots els serveis i instruments de comunicació i difusió 
vinculats al pla 

 

 Es crearà un grup obert d’usuaris joves que actuaran com a consultors per 
avaluar permanentment la idoneïtat dels recursos tecnològics  

 
 Es crearà un sistema anual d’indicadors quantitatius per fer seguiment 

estable de la incidència dels dispositius digitals i del nivell d’ús interactiu 

que en facin els joves a través de la xarxa.  
 

 

 
Principals programes i accions  
 
 
1.2.1. Renovació del projecte 

 
2.1.1. L’Ateneu és teu  

 
2.1.2. Catàleg de recursos 
 

2.3. Emprenedoria 
 

3.1.1. Punt + Salut 
 

3.1.4. Joves en campanya 
 
4.1. Servei d’Informació Juvenil 

 
4.2.2. L’Estudiantada  

 
4.3. Catàleg 
 

5.1.1. CIM 
 

5.2.1. Beques per a la producció artística  
 
5. Comunitat jove 
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Plantejament 
 
Ja sabem que la recuperació econòmica després de la crisi que encara patim 
no es produirà de forma ràpida i disposem de dades suficients per entendre 

que la sortida a la precarietat laboral dels joves només arribarà a través d’un 
procés llarg i sense solucions a curt termini. Aquest fet, que condiciona les 

possibilitats reals de desenvolupar el seu projecte vital de forma satisfactòria,  
només pot ser abordat amb actuacions múltiples, simultànies i constants en 
el temps, intentant abastar tots els àmbits que intervenen en el creixement, 

maduració i incorporació activa dels joves a la comunitat. El punt de partida 
ha de ser necessàriament la presència activa en l’espai de referència  per a 

l’adolescència, que és el centre d’ensenyament secundari, i des d’allí treballar 
de forma continuada els aspectes formatius i acadèmics en les diferents 
etapes successives, les vies diverses de transició al món laboral, les polítiques 

d’acompanyament i ajut per superar els obstacles i desigualtats socials, el 
suport a l’emprenedoria, tant des del punt de vista social com econòmic i la 

promoció dels projectes dels joves, sempre que sigui possible des de la 
perspectiva de la innovació i la creativitat. Cal remarcar, finalment, que 
l’organització d’aquest sistema d’ajut i acompanyament només es pot 

realitzar amb mínimes opcions d’èxit des del treball transversal, amb la 
cooperació de les diferents àrees municipals afectades. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Finalitats operatives 
 
1. Generalitzar els mecanismes de coordinació i cooperació de les diferents 

àrees i nivells de l’administració que adrecen serveis als joves de Cambrils. 

 
2. Eixamplar l’abast dels serveis de suport educatiu, formatiu, ocupacional, 

social i d’emprenedoria per què arribin a tots els joves que els necessitin. 
 

3. Visibilitzar els projectes d’èxit de joves cambrilencs en qualsevol àmbit i 
sector per tal que puguin actuar com a referents entre iguals. 

 

4. Promoure amb mecanismes múltiples de suport iniciatives, projectes o 
idees joves per tal que pugin ser duts a la pràctica. 

3. De l’institut al món 
 Formació, treball, projecte de vida 

 

Objectiu general 
Generar un entorn favorable i unes vies normalitzades per a 
l’aprofitament coordinat de tots els recursos educatius, formatius, 
ocupacionals, socials i de suport a l’emprenedoria que es generen des 

dels diferents nivells de l’administració i des de les diferents àrees 
d’actuació, per garantir que els joves podran triar i construir un projecte 

vital adequat als seus interessos i necessitats. 
 
 

 
. 

 



 
Pla Municipal de Joventut  
2016 – 2020 

 
 

13 

 

Cambrils: cap al 2020 

 

 

Mecanismes 
 
 Es generarà un sistema estable de coordinació com a mínim amb les àrees 

d’educació, ocupació, serveis socials i promoció econòmica per tal que 
l’àrea de joventut pugui contribuir amb els seus recursos físics i de 

dinamització al desplegament dels serveis existents o per valorar 
conjuntament la creació de nous serveis. 

 
 Utilització dels mecanismes de comunicació i informació de Joventut per a 

la difusió dels conjunt de serveis municipals i d’altres administracions que 

s’adrecen efectivament o potencialment als joves 
 

 Es facilitarà l’extensió de serveis municipals als joves amb algun grau 
d’especialització o adequació a les seves singularitats a través de l’Ateneu 
Jove. 

 
 S’estimularà l’opinió i aportacions dels joves per tal que ells mateixos 

proposin canvis o millores en els serveis existents per tal que siguin més 
eficaços en l’atenció a les seves necessitats 

 

 Es crearà un sistema anual d’indicadors quantitatius per fer seguiment 
estable de la incidència dels serveis i actuacions adreçats als joves i, per 

tant, valorar-ne l’eficàcia.  
 

 
 

Principals programes i accions  
 

1. Habitatge 
 

2. Estudiem i treballem 

 
4.3. Catàleg 

 
5.1.1. CIM 
 

5.2.1. Beques per a la producció artística  
 

5.2.2. Producció in progress  
 
5.2.4. Bucs d’assaig musical. Inversió 

 
5.2.5. Mira què fan 

 
6.2. Cambrils pensa en jove 
 

6.3. Tenim pressupost 
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Plantejament 
 

Tota actuació adreçada a les persones, per molt que persegueixi 
prioritàriament l’atenció a necessitats materials, ha de portar implícita una 

vessant educativa, en el sentit més ampli del terme. Quan les persones a les 
quals ens adrecem, a més, són joves, tot aprenentatge va associat d’alguna 
manera a l’adopció d’hàbits i al cultiu de sensibilitats destinades a la vida en 

comunitat, que ha d’incloure inevitablement una component emocional. 
Aquesta part més intangible del treball pren un especial relleu quan la situació 

material de les persones es precaritza, perquè quan ens cal atendre 
emergències tendim a fer recular totes aquestes qüestions en l’ordre de 
prioritats. És per això que justament ara cal impregnar totes les polítiques 

d’aquest treball que podríem anomenar qualitatiu i emocional. Per una 
banda s’ha de tenir cura dels aspectes vinculats a la salut com els hàbits 

alimentaris, la sexualitat o els consums de risc, per una altra tots aquells que 
tenen a veure amb la defensa dels drets culturals, educatius, socials i 
ambientals i, finalment, els que impliquen la lluita activa contra les exclusions 

per raó de gènere, orientació sexual, origen cultural o ètnic, o nivell 
econòmic.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Finalitats operatives 
 
1. Generalitzar l’ús dels criteris que preserven els valors a promoure en totes 

les actuacions públiques adreçades a les persones 
 

2. Eixamplar l’abast de les campanyes, serveis o qualsevol altre tipus de 
mesures que treballen els valors per tal que arribin a la totalitat dels joves 

 
3. Visibilitzar les accions protagonitzades o creades pels propis joves com a 

contribució a les campanyes de sensibilització 
 

4. Promoure accions comunicatives dels joves adreçades al conjunt de la 

comunitat per a la promoció de valors 

4. Sans, lliures i potents 
 Salut, hàbits, drets i valors 

 A través de les emocions 

Objectiu general 
Promoure activament i de forma sistemàtica els coneixements, hàbits i 
valors que combaten els riscos per a la salut, que defensen els drets 

col·lectius i lluiten contra totes les causes d’exclusió, convertint els joves 
tant en destinataris d’aquestes actuacions com en agents decisius per a 
la seva transmissió, difusió i amplificació en la comunitat. 

. 
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Mecanismes 
 

 Es generarà un sistema estable de coordinació com a mínim amb les àrees 
de salut, educació, serveis socials i cultura per tal que l’àrea de joventut 

pugui contribuir amb els seus recursos físics i de dinamització al 
desplegament de les campanyes existents o per valorar conjuntament la 
creació de noves accions. 

 
 Es programarà accions formatives adreçades als professionals que atenen 

els joves des de qualsevol àmbit de l’administració per educar l’atenció a 
les emocions i aprendre a adoptar la seva perspectiva. 

 

 Es generarà un sistema de derivació d’usuaris joves cap a serveis d’altres 
àrees amb una primera atenció dels aspectes més emocionals i relacionals 

des de joventut, i un posterior seguiment tècnic de la derivació. 
 

 S’obrirà una línia de programació d’activitats o tallers destinats a treballar 

les habilitats socials dels joves 
 

 Es crearà un sistema anual d’indicadors quantitatius per fer seguiment 
estable de la incidència de les campanyes i actuacions de conscienciació i 

sensibilització adreçades als joves i, per tant, valorar-ne l’eficàcia.  
 

Principals programes i accions  
 
1.2.4. Campanya antirumors 
 

2.1.6. Ells ho han fet  
 

2.1.7. La millor versió 
 
2.2.1. Abans de buscar feina 

 
3. Salut 

 
4.1.3. Els joves informen  
 

4.1.6. Parlem-ne  
 

4.2. Dinamització a l’institut 
 
4.3.4. Pares i mares. Generació X 

 
6. Comunitat jove 
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Objectius generals del pla 
Per conjugar la participació, l’emancipació i els valors  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Objectiu 1 
Apoderar els joves per tal que assumeixin i normalitzin com a hàbit 
opinar públicament sobre totes les qüestions que els afecten, preocupen 

o interessen, dialogar per conèixer altres punts de vista, proposar 
mesures concretes segons el propi criteri, assumir acords amb 
generositat i participar d’alguna manera efectiva en les actuacions que 

se’n derivin. 
 

Objectiu 2 
Millorar la capacitat dels joves de desenvolupar el seu projecte de vida, 

de forma individual i amb projecció en la comunitat, aprofitant els 
recursos que ofereix la societat del coneixement i la innovació 
tecnològica aplicada als àmbits d’interès que lliurement vulguin triar, 

amb especial atenció per l’acadèmic, el professional, el cultural i el lúdic. 
 

 
 
 

. 
 Objectiu 3 

Generar un entorn favorable i unes vies normalitzades per a 
l’aprofitament coordinat de tots els recursos educatius, formatius, 
ocupacionals, socials i de suport a l’emprenedoria que es generen des 

dels diferents nivells de l’administració i des de les diferents àrees 
d’actuació, per garantir que els joves podran triar i construir un projecte 

vital adequat als seus interessos i necessitats. 
 
 

 
. 

 
Objectiu 4 
Promoure activament i de forma sistemàtica els coneixements, hàbits i 
valors que combaten els riscos per a la salut, que defensen els drets 

col·lectius i lluiten contra totes les causes d’exclusió, convertint els joves 
tant en destinataris d’aquestes actuacions com en agents decisius per a 

la seva transmissió, difusió i amplificació en la comunitat. 
. 
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Eixos del pla 
Sis línies de treball directe 

 
 
Fins aquí hem vist les idees en les que es fonamenta el pla. Un cop revisats 

els diferents instruments de coneixement de la realitat de què s’ha dotat el 
Departament de Joventut i considerades les conclusions a què s’arriba en 

l’Informe Cambrils 2016, s’han elaborat la missió del pla, els seus objectius 
generals i les quatre idees força o estratègies que han de creuar 
transversalment totes les seves actuacions. 

 
En la descripció de les quatre estratègies s’han proposat finalitats 

instrumentals, que no tenen a veure amb els objectius de fons del pla ni de 
la política de joventut, sinó amb la necessitat d’assolir diverses fites 
pràctiques que permetin treballar amb condicions correctes. Per aquesta 

mateixa raó parlem també dels mecanismes pràctics de què disposa o de què 
intentarà disposar el Departament de joventut per avançar quotidianament 

en l’execució del pla. Aquests mecanismes han d’acompanyar els 
professionals responsables de l’execució del pla durant tota la seva durada.  
 

Per cloure la descripció de cadascuna de les estratègies, hem senyalat quins 
són els programes i accions en les quals es visualitzarà amb més claredat l’ús 

de cadascuna d’elles. És una simple relació en la qual s’observa amb facilitat 
que cada estratègia es desenvoluparà en pràcticament tots els àmbits, 
mostrant amb claredat la seva transversalitat. I justament insistim en 

aquesta qüestió perquè el pla s’ha dissenyat pensant en la 
multidimensionalitat dels joves, de manera que la majoria d’accions, tal com 

veurem més endavant, es relacionen entre elles i, si es desenvolupen 
correctament, es reforcen mútuament.  
 

Després d’aquesta presentació general, però, i sentades les bases de la 
política local de joventut, cal descriure de forma estructurada totes les 

actuacions que es preveuen entre l’any d’elaboració d’aquest pla (2016) i el 
de la seva culminació (2020).  
 

Veiem a partir d’ara, per tant, sis grans eixos que organitzen temàticament 
tota l’activitat. Per a cadascun d’ells, dos o tres programes agrupen les 

accions concretes que arribaran als seus destinataris finals, que són, 
òbviament, els joves.  

 
Per a cada programa es fa una estimació dels recursos necessaris per a la 
seva aplicació, sense voluntat de gran precisió perquè les disponibilitats 

econòmiques es determinen en pressupostos anuals, però fixant, en tot cas, 
els mínims recursos indispensables per tal que les accions tinguin possibilitats 

reals d’aplicar-se amb èxit. 
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Es proposen també indicadors d’avaluació per a cada programa, que 
confluiran anualment en la BAJOCA. Hem defugit la possibilitat de 

monitoritzar amb extrema precisió cada acció, entre d’altres coses perquè la 
pràctica quotidiana ens ha demostrat que és gairebé impossible fer-ho amb 

continuïtat suficient, però sí que hem establert la recollida d’aquelles dades 
que resultaran essencials per avaluar l’evolució de la realitat sobre la qual es 
vol incidir i que tindran utilitat per prendre decisions sobre canvis i millores 

en els programes en les seves actualitzacions anuals.  
 

A la descripció dels programes s’hi inclou una relació de les accions d’altres 
programes o eixos amb les quals es combinen i que, per tant, s’han de 
desenvolupar conjuntament. Es tracta de ressaltar la idea que moltes de les 

accions del pla s’han de desenvolupar de forma conjunta, evitant els calaixos 
separats i prenent sempre consciència que quan es treballa amb joves 

qualsevol tema incideix potencialment en la resta d’àmbits de la seva vida. A 
l’hora de preveure l’execució del pla, per tant, caldrà tenir en compte que 

nombroses accions s’han de dissenyar de forma conjunta, per molt que 
formin part d’àmbits d’intervenció diferenciats. 
 

Finalment, es destaca també en cada programa les àrees municipals amb les 
quals caldrà treballar necessàriament en cooperació per al seu 

desenvolupament. Veurem que el pla no preveu un sistema o mètode de 
treball transversal, entenent que aquesta és una competència que correspon 
a altres àrees municipals i no pas al Departament de Joventut. Però sí que es 

destaquen aquells programes o accions que en cap cas es poden 
desenvolupar amb possibilitats d’èxit o amb mínima correcció si no es 

generen des del seu origen en relació amb altres departaments. 
 
Veiem, per tant, que totes les actuacions previstes en el pla teixeixen una 

trama de relacions internes amb la intenció que els professionals que tenen 
la responsabilitat de desenvolupar-les no oblidin en cap moment que la 

multidimensionalitat dels joves es reflecteix en totes i cadascuna de les 
accions que els adrecem. Prendre consciència d’aquesta realitat, els ajuda al 
mateix temps a buscar i trobar els suports i recursos més adequats en cada 

cas per a fer la seva feina.  
 

En la propera pàgina trobem una taula en la qual es concentra la totalitat del 
pla, amb la seva classificació per eixos, programes i accions. Seguidament es 
desplega amb descripcions generals de cadascun d’ells. 
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       Habitatge 

 
Les dificultats d’accés al primer habitatge persisteixen per als joves, en 

consonància amb la situació i condicions de vida al conjunt del país, 
agreujades en el cas de Cambrils per l’especificitat de la seva activitat 
econòmica dominant, el turisme. La rendibilitat dels lloguers d’habitatges 

destinats al turisme és clarament superior a la dels que es lloguen com a 
residència habitual, fins i tot tenint en compte la limitació de l’estacionalitat. 

A les dificultats dels joves autòctons, però, s’hi afegeixen les dels que arriben 
a la població atrets pels llocs de treball de temporada, i encara per la dels 
estudiants d’hostaleria que troben també en Cambrils un pol d’atracció. 

 
La Borsa d’Habitatge presta un servei eficaç, però hem comprovat que 

l’atenció a la població juvenil no és majoritària en el conjunt de la seva 
activitat. Hem vist també que ens enfrontem a la falta d’oferta hàbil per als 

joves i a les reticències dels propietaris per destinar els seus habitatges a una 
activitat que consideren de risc justament per tractar-se d’usuaris joves. Per 
tot plegat, la tasca que afronta aquest eix d’actuació és doble: d’una banda 

pretén la consolidació i creixement en la mesura del possible del servei 
quantitativament parlant, i d’una altra banda, l’increment del pes de l’atenció 

als joves en el conjunt de la seva activitat.  
 
Aquesta segona finalitat implica incorporar a la borsa dues tasques que fins 

al moment només s’han pogut realitzar de forma anecdòtica però que en el 
nou context hauran de ser essencials. En primer lloc, una major capacitat 

d’anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi a partir de l’explotació de les 
dades disponibles per reorientar el servei cap a una major eficàcia en l’atenció 
a les necessitats juvenils. En segon lloc, una actuació amb voluntat 

dinamitzadora que busqui la intervenció directa en el mercat per augmentar 
la disponibilitat d’habitatges destinats als joves i per combatre els llocs 

comuns o mites al voltant del presumpte risc de tenir llogaters joves. 
 
 

  
 

 

 
 

Servei especialitzat en habitatge que, malgrat la seva denominació, atén al conjunt de la 
població. En el segment d’usuaris joves està pensat per facilitar l’emancipació i trànsit cap a 
la vida autònoma a partir de l’accés a un habitatge digne per aquells que ho necessitin. Es 
promou la via del lloguer, aplicant fórmules i estímuls als propietaris per tal que el preu resulti 
més assequible. La borsa estableix uns protocols de captació d’habitatges destinats al lloguer 

per a joves, ofereix serveis i garanties gratuïts als propietaris i facilita ajuts als joves per tal 
que hi pugin accedir. En conjunt, es realitza un treball de mediació, que inclou assessorament 
en tots els tràmits legals i resolució de possibles conflictes entre arrendadors i arrendataris. El 

servei està consolidat, però la dificultat d’atendre les necessitats juvenils ha fet que, en 
conjunt, presti servei majoritari a altres trams de població. 

 

 
 

Programa 1.1.  

Borsa d’Habitatge Jove. Serveis 

1. 
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Accions 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 

1.1.1. Oferta i demanda 
Es recull, d’una banda, l’oferta d’habitatges de lloguer presents a Cambrils els propietaris 

dels quals s’avenen a posar-los a disposició dels joves, tot estimulant aquest pas a partir 

d’un seguit de garanties de gestió i econòmiques que els ofereix l’administració. D’altra 
banda, es recull la demanda de lloguer per part dels joves, atenent a les seves 
necessitats específiques i avaluant la capacitat adquisitiva i risc del lloguer. La gestió de 
l’oferta i la demanda permet mediar entre propietaris i joves llogaters, de manera que 
es trobin ofertes adequades per a cada demanda en la mesura que ho permeti el mercat. 

 

Objectius específics 

3 2 

Facilitar als joves del 
municipi l’accés al 
lloguer del primer 
habitatge i a joves 

treballadors i 

estudiants foranis 
d’acord amb les 

necessitats 
estacionals. 

Orientar, assessorar  i 
acompanyar els joves 

en tots els tràmits 
administratius i 

jurídics per a 

l’adquisició o lloguer 
d’habitatge al 

municipi. 

Incrementar el  
nombre i percentatge 
d’usuaris joves de la 
Borsa d’Habitatge a 

partir de 

l’especialització dels 
serveis i ajuts en les 
seves necessitats. 

1.1.2. Assessorament 
S’ofereix suport i assessorament legal a arrendadors i arrendataris per a tramitar el 
contracte d’arrendament i per reconduir les possibles dificultats o diferències que 
sorgeixin en aquest àmbit. L’assessorament, en el cas dels joves, no només va lligat a 
la formalització efectiva del contracte de lloguer, sinó que s’amplia a tota mena 

d’informació genèrica sobre qüestions relatives a l’habitatge, possibilitats d’accés, ajuts, 
recerca i tria de les ofertes més adequades, aspectes legals a tenir en compte, formes 

de propietat lloguer, etc. 

1.1.3. Assegurances de multirisc, defensa jurídica i aval lloguer 
Oferta d’assegurança de caució durant els cinc anys de contracte de lloguer, assumida 
per l’administració, per facilitar el contracte i per donar garanties al propietari, i per cobrir 
les possibles incidències, tant de continent com de contingut, que puguin sorgir. 

 

1.1.4. Mediació 
Resolució de possibles conflictes entre propietaris i llogaters joves a partir de la mediació 
estable en tots els contractes de lloguer establerts, en totes les fases de la tramitació i al 
llarg de tota la durada del contracte. 
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RECURSOS  
Humans 
Tres professionals a jornada completa: 

 Responsable de la Borsa d’Habitatge 
 Tècnic/a de gestió (ajuts i sol·licituds de lloguer) 

 Administratiu/dinamitzador 
Pressupostaris 

Contracte de prestació de serveis amb l’empresa municipal gestora, 
dotació per a la difusió i recursos humans inclosos. 
66.500 euros anuals. 

Físics 

Ateneu Juvenil 

1.1.5. Atenció a col·lectius específics 
Servei a col·lectius o grups de població amb dificultats específiques, entre els quals 
trobem també joves, però no de forma exclusiva. Atenció per gent gran, persones amb 
disminucions i grups familiars en situació de risc social o desestructurades. 
Essencialment s'aprofita l'estructura de servei, creada pensant en l’atenció als joves, i 

s’amplia al conjunt de la població. Aquesta funció s’ha consolidat en els darrers anys i 
ha arribat a superar en nombre i percentatge al servei específic als joves. 

1.1.6. Ajuts a llogaters 
Tramitació i gestió de diferents modalitats d’ajuts específics destinats a llogaters en 
qualsevol modalitat possible, amb especial atenció per aquells que requereixen urgència. 

 

1.1.7. Habitatges de Protecció Oficial 
Gestió dels tràmits de pisos de lloguer i de lloguer amb opció a compra d’Habitatges de 

Protecció Oficial (HPO). Inclou els requeriments de documentació i el procés del concurs 
d’adjudicació i la seva resolució. 
 

 
 

1.1.8. Ofideute 
Servei d'informació i assessorament adreçat a les famílies que no poden fer front al 

pagament dels préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el 
seu domicili habitual. L'objectiu principal d'Ofideute és evitar els desnonaments 
provocats per la falta de pagament dels crèdits hipotecaris oferint-se com a mediador 
entre la família i l'entitat financera, per intentar trobar l’estratègia més vàlida per fer 
front al deute i evitar el desnonament. 
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La funció d’aquest programa és complementar i especialitzar l’acció quotidiana de la Borsa 
d’Habitatge Jove de manera que pugui incidir de manera efectiva en aspectes que condicionen 
o limiten les seves possibilitats d’èxit. La gestió quotidiana del servei, amb els espais d’atenció 

al públic i la càrrega de treball derivada de les múltiples tramitacions burocràtiques deixen poc 

o gens d’espai per a, d’una banda, fer anàlisi detallada de les dades de què es disposa i, d’altra 
banda, desenvolupar actuacions de dinamització sobre el territori per combatre o posar límit 
a diversos obstacles observats. Així, amb la destinació mínima de mitja jornada laboral d’un/a 
professional es pretén analitzar alguns fenòmens específics com la demanda de pisos per a 
estudiants, la prevenció dels propietaris a llogar habitatges als joves i la dificultat de disposar 
d’una borsa d’habitatges realment àmplia. D’aquesta anàlisi han de sortir accions concretes 
destinades al conjunt de la població i en concret als agents que intervenen en el mercat de 

l’habitatge per conscienciar i donar facilitat per que s’incorporin al servei. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

BAJOCA 
 Nombre total d’usuaris atesos i distribució per edats en trams quinquennals. 
 Nombre d’usuaris atesos per cada tipologia de servei i distribució per edats en trams 

quinquennals. 
 Nombre de tramitacions efectives d’ajuts i contractes realitzades per cada tipologia 

de servei i distribució per edats en trams quinquennals 
 Nombre anual d’ofertes d’habitatges a la borsa 
 Nombre anual d’ofertes d’habitatges adjudicades a joves 
 

Programa 1.2.  

Borsa d’Habitatge Jove. Dinamització 

1 

Objectius específics 

3 2 

Millorar la capacitat 

d’anàlisi de la Borsa 
d’Habitatge Jove a 

partir de l’explotació 
de les dades i 

informacions que 
recull a partir de la 

pròpia activitat i 

servei. 

Reorientar el servei de 

la Borsa d’Habitatge 
Jove per tal que 

atengui amb especial 
dedicació les 
necessitats 

específiques dels 
joves.  

Impulsar mesures 

qualitatives de 
conscienciació de la 
població en general i 
dels operadors del 

mercat de l’habitatge 
en particular per  

atendre les necessitats 

dels joves. 
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1.2.1. Renovació del projecte 
Reformulació del projecte de servei de la Borsa d’Habitatge Jove a partir de l’anàlisi 
dels darrers vuit anys de gestió, amb l’objectiu de millorar la seva capacitat d’atendre 
necessitats específiques d’habitatge dels joves que viuen, treballen o estudien al 

municipi. Aquesta anàlisi ha de permetre identificar els obstacles que resten eficàcia al 
servei i proposar mesures de reorientació del projecte per tal de superar-los. Aquesta 
renovació en cap cas ha d’implicar la pèrdua de capacitat d’atenció a altres grups de 

població del municipi, però ha de garantir que es dedica una especial atenció als joves. 
Es preveu, aproximadament, una dedicació de mig any a la tasca d’anàlisi i reorientació 
del servei, amb la participació de suport tècnic extern o bé amb recursos propis si la 
dedicació horària dels membres de l’equip s’amplia de manera suficient. 

1.2.2. Pisos per a estudiants a Cambrils 
Es desenvoluparà una secció especialitzada del servei de la borsa per atendre les 
necessitats d’habitatge de joves que arriben al municipi per a cursar-hi estudis 
d’hostaleria. En tractar-se de lloguers amb característiques especials (durada, 
temporada, compartits, tipus d’ús...) es poden dissenyar actuacions per, d’una banda, 

captar habitatges específics per a la borsa i, d’una altra, per donar suport ad hoc als 

usuaris que en tinguin necessitat. Aquesta actuació s’hauria d’iniciar amb posterioritat 
a l’acció 1.2.1., però un cop hagués entrat en servei, s’hauria de consolidar i incorporar 
de forma definitiva i estable a la borsa. Requerirà contacte i col·laboració amb els 
centres d’ensenyament afectats. 

1.2.3. Captació de pisos per a la borsa 
La demanda d’habitatge supera en molt l’oferta existent a la borsa, de manera que la 
capacitat de captar un nombre major de pisos per a lloguer ha de ser una prioritat en 
aquest eix. Es realitzarà una campanya de periodicitat anual destinada a difondre les 
característiques i avantatges del sistema per als propietaris. La època, durada i 
continguts de la campanya s’hauran de definir en el marc de l’acció 1.2.1., però haurà 

de tenir una àmplia flexibilitat per tal que s’adapti als resultats de cada edició i es 

transformi en funció de les necessitats i dificultats detectades. 

1.2.4. Campanya antirumors 
Al marge de les conclusions a què s’arribi en el desenvolupament de l’acció 1.2.1., és 
constatable per l’experiència i coneixement de la realitat de què disposa l’equip tècnic 
de joventut que hi ha una forta prevenció entre els propietaris d’habitatges contra el 
lloguer adreçat a joves. La creença generalitzada que els habitatges es deterioren quan 

els llogaters són joves o que la seva presumpta insolvència pot portar problemes de 
gestió són un greu inconvenient per a ampliar l’abast i eficàcia del servei. Les dades de 
què es disposen contradiuen aquestes creences, però malgrat això estan molt arrelades 
en l’opinió pública. Per aquesta raó es dissenyarà una campanya “antirumors” amb 

l’objectiu de desmentir amb dades i de forma objectiva aquestes informacions i 
contribuir a generar un estat d’opinió favorable o com a mínim no contrari al lloguer 
juvenil. La campanya es preveu a priori bianual, però la seva periodicitat ha de poder 

variar en funció dels resultats i de les percepcions que s’obtingui de l’actuació. 



 
Pla Municipal de Joventut  
2016 – 2020 

 
 

25 

 

Cambrils: cap al 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

RECURSOS  
Humans 
Mitja jornada dinamitzador/a 

Pressupostaris 
5.000 € per al suport extern en l’acció 1.2.1. i per a materials de 

difusió i disseny i programació de continguts digitals 
Físics 

Ateneu Juvenil 

BAJOCA 
 Nombre i percentatge d’increment de serveis prestats a joves 
 Estimació de destinataris als quals arriben les accions comunicatives i de 

dinamització. 

 Nombre i percentatge d’increment d’habitatges ofertats a la borsa 

1.2.5. Dinamitzador/a de la borsa 
Ampliació de l’equip humà de la Borsa d’Habitatge Jove en mitja jornada laboral (de 
manera que es completin, en total, tres jornades senceres) amb l’objectiu de dedicar 
aquestes hores de treball exclusivament a tasques de dinamització, més enllà de 

l’atenció als usuaris en el lloc físic del servei. La dinamització tindrà a veure amb la 
difusió dels materials i continguts de les campanyes previstes en les accions 1.2.2., 
1.2.3. i 1.2.4. entre els agents afectats i amb tasques d’estímul i animació per a la 
incorporació d’usuaris a la borsa, tant d’ofertants com de demandants. Aquestes 
tasques s’han de realitzar de forma plenament coordinada amb l’equip tècnic habitual 
del Departament de Joventut, i amb funcions que podran ser, tot sovint, compartides. 
Es pretén, al mateix temps que millorar l’eficàcia del servei, incrementar el seu nivell 

d’integració en el PMJC. 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 1.2.5. (Dinamitzador/a de la borsa) combina amb l’acció 4.1.6. (Parlem-ne) 
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        Treballem i estudiem 

 

En el marc del PMJC s’ha treballat amb diferents intensitats i amb diversitat 
d’instruments l’acompanyament dels joves en la transició entre la seva etapa 

formativa i la incorporació al món laboral i professional. La capacitat 
d’incidència real en aquesta etapa essencial del procés de creixement i 
aprenentatge dels joves ha variat en funció de la disponibilitat de recursos i 

instruments tècnics de treball amb que s’ha comptat en cada moment. Però 
al marge de les conjuntures econòmiques i polítiques, s’ha constatat que la 

primera condició per treballar en aquest àmbit amb mínimes garanties d’èxit 
és eliminar les barreres que separen les actuacions públiques segons les àrees 
municipals de què depenen. És per això que agrupem en un mateix eix 

d’actuació tot allò que té a veure amb l’orientació i l’acompanyament als 
estudiants en relació amb els seus itineraris formatius i les diferents mesures 

i serveis destinats a facilitar la seva incorporació al món laboral, professional 
i emprenedor. Les tres perspectives s’han de treballar de forma simultània en 

relació amb tots els joves que en tenen necessitat, i els recursos diversos de 
què es pot disposar han de coordinar la seva capacitat d’actuació tot 
compartint objectius essencials. 

 
La primera necessitat que queda reflectida en l’Informe Cambrils 2016 en 

aquest àmbit és la difusió conjunta de la diversitat de recursos de què 
disposem, i la segona és la coordinació de les seves actuacions per evitar 
incongruències i, sobretot, per convertir la seva teòrica complementarietat 

en un instrument per millorar-ne l’eficàcia.  
 

Cal aconseguir que la capacitat d’interlocució amb els joves amb què compta 
el Departament de Joventut es posi a l’abast dels serveis especialitats de la 
resta d’àrees municipals per assegurar l’accés als seus recursos, però també 

per garantir que els joves hi seran atesos de forma adequada, tenint en 
compte la seva singularitat personal i emocional i no només les dades fredes 

de la seva situació formativa i sociolaboral. Per tant, en aquest eix més que 
en qualsevol altre, el treball interdepartamental o transversal serà essencial. 
 

  
 

 

 
 

Es difondrà l’Ateneu Juvenil com a espai de referència per promoure, donar suport o impulsar 
qualsevol projecte que se situï entre les prioritats dels joves, ja sigui a nivell individual o 
col·lectiu. En l’equipament s’hi aglutinen els serveis de primera atenció i contacte amb els 
joves en tots els àmbits possibles. En alguns casos, els projectes o necessitats hi seran atesos 
de forma completa, i en d’altres seran derivats cap a altres espais amb un major nivell 

d’especialització i capacitat d’actuació. Però la idea central és que en l’Ateneu Juvenil es 
detecten, s’ubiquen i es canalitzen totes les necessitats i potencialitats dels joves del municipi. 
A la referència física s’hi ha d’afegir la capacitat d’endreçar i coordinar tots els serveis que, des 

de qualsevol àmbit, s’adrecin als joves, de manera que sigui fàcil trobar la instància adequada 
per a cada interès concret. Aquesta doble funció de referència física i de canalització de serveis, 
suports i interessos, haurà d’anar acompanyada d’una capacitat real d’adaptació a la 
singularitat dels joves, de manera que els aspectes emocionals i la generació de vincles entre 

l’equip professional i els joves seran essencials a l’hora d’orientar i acompanyar. 

Programa 2.1.  

Construint el futur. Recursos 

2. 
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Accions 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 

2.1.1. L’Ateneu és teu 
Disseny d’un model de comunicació estable per a la difusió de l’Ateneu Juvenil, dels 

seus serveis i programacions, amb la idea central que és un espai en el qual totes les 
necessitats i inquietuds que puguin expressar els joves trobaran una resposta. Cal 
pensar en una imatge simple i directa, amb una icona que identifiqui l’espai, que anirà 
sempre associada al servei d’informació juvenil i que acompanyarà totes les accions 
comunicatives del PMJC. Igualment, s’ha de dotar d’un sistema periòdic d’emissió 
d’informació (newsletter, xarxes...) que s’articularà a través del servei d’informació. La 

denominació de l’acció (L’Ateneu és teu) és provisional i es podrà modificar quan es 
dissenyi el sistema de comunicació. Per tot plegat, aquesta acció s’haurà de desplegar 
conjuntament o en relació amb el programa 4.1. 

 

Objectius específics 

3 2 

Promoure l’Ateneu 
Juvenil com a 

referència física 

central per als joves, 
amb capacitat per 
atendre o derivar 

qualsevol tipus de 
necessitat o inquietud 
que puguin expressar. 

Endreçar sota una 
estructura senzilla i 

entenedora la 

diversitat de serveis i 
programes adreçats 
específicament als 

joves, per potenciar-
ne la difusió i millorar 

la seva eficàcia. 

Acompanyar els joves 
en la presa de 

decisions i accés a 

serveis per construir el 
propi projecte 

formatiu, professional 

i laboral tot potenciant 
la seva capacitat 
emprenedora. 

2.1.2. Catàleg de recursos 
Recull pormenoritzat de serveis i programacions adreçats específicament o 
genèricament als joves de Cambrils. Inclourà serveis i programacions de l’ajuntament i 
de qualsevol altra instància pública, associativa o privada que actuï en l’àmbit local, 
especificant sempre la seva naturalesa. Inclourà denominació, descripció, ubicació, 
horaris, calendaris, dades de contacte, enllaços i referències per ampliar informació. Es 
tractarà d’un repositori informàtic amb visualització web, aplicació per a mòbil i versió 

reduïda, de butxaca, en paper. Actualització permanent via web i amb opció per rebre 
aportacions de noves entrades o millores de continguts per als usuaris. 

2.1.3. Aula d’estudi 
Sala d’estudi en l’Ateneu Juvenil, en funcionament durant tot l’any amb un horari fix i 
ampliacions puntuals en èpoques de major necessitat (períodes d’exàmens).  
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2.1.4. Espais de treball 
Habilitació d’espais de treball en grup per a estudiants o per a qualsevol altra tasca 
regulada que puguin sol·licitar col·lectius juvenils. Podran ser usats com a espais de 
treball la diversitat de sales disponibles a l’Ateneu Juvenil, fins i tot aquelles que tenen 
un altre ús predeterminat, sempre que no estiguin en servei. L’objectiu és l’obtenció del 

màxim rendiment als espais disponibles en l’equipament. Es sol·licitarà reserva prèvia, 
tot i que es podran usar sense reserva si els espais estan sense ús en el moment concret 
de la necessitat. 

 

2.1.5. Lloc de trobada 
Espai de relació juvenil en l’Ateneu Juvenil, disponible durant tot el seu temps 
d’obertura, amb servei de vending, wifi, jocs, publicacions d’interès juvenil i 
programació continuada de mostres d’expressió juvenil (art, projectes, entitats, 
divulgació, prevenció....). Es garantirà que durant els horaris centrals d’obertura hi ha 

presència d’un dinamitzador que treballarà la relació i el vincle, orientarà els usuaris en 
l’ús de serveis i prestarà suport en qualsevol àmbit o interès requerit. Es promourà la 
celebració de reunions, trobades o accions concretes del PMJC en l’espai. Aquesta acció 
és la mateixa que es desenvolupa en l’eix Cultura i Oci, com a acció 5.1.5. però doblem 
la seva presència en el PMJC perquè persegueix l’assoliment d’objectius dels dos eixos. 
 

2.1.6. Ells ho han fet 
Es tracta d’organitzar petits actes protagonitzats per joves en els quals expliquen de 
manera molt breu algun projecte o activitat que hagin desenvolupat de manera 
satisfactòria amb la intenció que sigui punt de partida d’un diàleg amb els joves 
assistents. Es tracta de visualitzar referents joves positius, amb la idea d’incentivar 

l’emprenedoria a partir de l’exemple d’iguals. La programació hauria d’incloure 
presentació de propostes de joves de Cambrils, intercalades amb propostes de joves, 
entitats o col·lectius d’altres indrets. Es desenvoluparà a partir d’eixos temàtics 
(estudis, creació, associacionisme, esports, jocs, tecnologies, oci, etc.). La 
programació requereix dinamització dels professionals a càrrec de l’Ateneu Juvenil, i 
una mínima metodologia (temps de presentació, mínim material audiovisual, 
formulació de preguntes, tècniques per incentivar el diàleg). La programació s’usarà 

com a complement d’altres programes o serveis del PMJC, de manera que pugui servir, 
per exemple, per treballar l’associacionisme, l’orientació en ensenyament, 

l’emprenedoria empresarial, etc. Programació de dinamització al Lloc de trobada de 
l’Ateneu Juvenil. 
 
 

 

2.1.7. La millor versió 

Presentació d’exemples de joves que s’han apoderat aprofundint en motivacions 
personals que han descobert després d’un exercici d’autoconeixement. El lema que mou 
aquesta activitat és, justament “sigues la millor versió de tu mateix”. Els joves exploren 

camps de la pròpia personalitat que havien passat desapercebuts, i els exemples actuen 
com a models de conducta, amb casos en què les motivacions més íntimes s’acaben 
convertint en projectes socials i/o empresarials. El desencadenant d’aquests processos 
de creixement personal són xerrades motivacionals molt dinàmiques i fresques per 
sensibilitzar i despertar motivacions ocultes i, sobretot, per activar els interessos 

latents. El punt de partida són els actes realitzats en els instituts amb el suport de 
l’associació de joves INNY. 
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RECURSOS  
Humans 
Informador/a juvenil 

Dinamitzador/a juvenil 
Pressupostaris 
1.000 € per disseny i materials model comunicat 

2.500 € per programació catàleg de recursos 
600 € per accions formatives per professionals amb vincle 

2.000 euros per programacions en el Lloc de Trobada 
Físics 

Ateneu Juvenil 

BAJOCA 
 Control d’usuaris de l’Ateneu Juvenil segons servei, activitat o espai usat, per edat, 

gènere, horaris i procedència.  

 Nombre de registres el catàleg de recursos i evolució interanual 
 Nombre de consultes web al catàleg de recursos 
 Registre d’usuaris del servei Descobrint vocacions i del servei d’orientació del 

Departament d’Educació, per edat, gènere, tipus d’ensenyament cursat i procedència 

2.1.9. Professionals amb vincle 
Programació anual estable d’accions formatives adreçades a professionals que gestionen 

serveis que s’adrecen total o parcialment a joves en l’àmbit local de Cambrils. Les 
accions consisteixen a treballar l’aspecte emocional de la relació amb els usuaris, a 
promoure la creació de vincle en l’atenció als joves i a desenvolupar aptituds per atendre 
l’especificitat de les seves circumstàncies i característiques. Es contemplen tres accions 
anuals que s’acordaran entre els diferents Departaments municipals i les diferents 
administracions potencialment implicades. Els continguts de les accions tant podran ser 

genèrics com atendre a necessitats específiques detectades a través de la pràctica 
quotidiana en la prestació de serveis. 

 

 
 

2.1.8. Akadèmia 
Jornada de caràcter anual acollida pel PMJC i impulsada i gestionada pel Màster en 
Desenvolupament personal i lideratge de la Universitat de Barcelona (UB). Es promou 
l’educació emocional entre joves amb la finalitat d’acompanyar nois/es sensibles i 
curiosos perquè aprenguin a ser feliços i descobreixin els trets fonamentals de la pròpia 
personalitat. A través de l’autoconeixement i la responsabilitat personal, anima els joves 

a tenir cura de la seva autoestima, a conrear la confiança en si mateixos i a 
desenvolupar els seus potencials. Obre i eixampla opcions per emprendre en un futur a 
mig termini un projecte professional motivador, útil, creatiu i ben integrat en el que 
podem definir com la nova Era del Coneixement. Es tracta, per tant, d’una jornada 
motivacional, assumida per la UB i de caràcter gratuït. 
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Accessibilitat als recursos existents en l’àmbit de l’ocupació per als joves, a través de serveis 
de proximitat que mediaran entre les seves necessitats concretes i el coneixement especialitzat 
del Departament de Treball municipal i del sistema de garantia juvenil. No es pretén generar 
un servei nou sinó un espai de confiança per als joves en el qual augmenti l’eficàcia dels serveis 
que ja existeixen. Les possibilitats d’èxit en la recerca de treball o en els processos de transició 

radiquen en bona mesura en l’actitud dels propis usuaris, i per treballar i estimular un 
posicionament adequat cal establir vincles de relació que aportin confiança. En aquest 
programa, per tant, allò essencial serà la capacitat de posar en comú la capacitat de servei 
dels diferents departaments que hi han d’intervenir i la millora de la seva accessibilitat, 
sobretot des d’un punt de vista emocional. Altre cop serà clau considerar l’Ateneu Juvenil com 
una referència física per als joves. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Programa 2.2.  

Comencem a treballar 

1 

Objectius específics 

3 2 

Millorar l’accessibilitat 
dels serveis 

especialitzats en 

l’ocupació per tal que 
generin confiança 

entre els joves i es 
visualitzin no com un 
tràmit burocràtic sinó 
com una oportunitat. 

Coordinar l’acció dels 
diferents recursos i 

iniciatives existents en 

l’àmbit de l’ocupació 
per garantir la seva 

adequació a les 
necessitats 

específiques dels 
joves.  

Visibilitzar les 
actuacions concretes 

de foment de 

l’ocupació per 
despertar l’interès dels 

joves i augmentar la 
seva percepció 

d’utilitat pràctica. 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 2.1.1. (L’Ateneu és teu) combina amb el programa 4.1. (Servei d’Informació 

Juvenil) 
 L’acció 2.1.2. (Catàleg de recursos) combina amb el programa 4.3. (Catàleg) 
 Les accions 2.1.5. (Lloc de trobada) i 2.1.6. (Ells ho han fet) combinen amb l’Eix 6. 

(Comunitat Jove) 
 L’acció 2.1.5. (Lloc de trobada) combina amb les accions 5.1.5. (Lloc de trobada) i 

6.1.1. (Un col·lectiu) 
 L’acció 2.1.7. (La millor versió) combina amb l’acció 4.1.6. (Parlem-ne) 

 L’acció 2.1.8. (Akadèmia) combina amb l’acció 3.1.5. (Akadèmia) 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 Les accions 2.1.2. (Catàleg de serveis), 2.1.6. (Ells ho han fet), 2.1.7. (La millor 

versió) i 2.1.8 (Akadèmia) requereixen intercanvi d’informació amb tots els 
departaments sectorials de l’Ajuntament. En canvi, l’acció 2.1.9. (Professionals amb 
vincle) fa necessària la programació conjunta amb Educació, Ocupació, Promoció 

Econòmica i l’ABS, com a mínim. 
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2.2.1. Abans de buscar feina 
Servei d’orientació destinat a acompanyar els joves en les seves primeres 
aproximacions al món laboral. No es tracta tant de realitzar accions efectives de cerca 
de feina com de facilitar l’adaptació dels joves a un entorn fins al moment desconegut. 
Es promourà en els usuaris una actitud proactiva i es buscarà la pròpia 
responsabilització en la feina de buscar feina. El resultat de l’orientació tant podria ser 
l’inici d’accions concretes de cerca de feina per part del propi usuari com la derivació 
a la Borsa de Treball Municipal (BTM), havent superat les reticències inicials.  Es tracta 

d’un acompanyament pràctic per a la introducció dels joves en un entorn que fins al 
moment els ha estat aliè, per minimitzar les dificultats i evitar un refús inicial. Es pot 
descriure, per tant, com un servei de proximitat per millorar l’accessibilitat dels joves 
als recursos ocupacionals al seu abast. El servei, en tot cas, es desplega conjuntament 
amb el Departament d’Ocupació, s’integra com a espai especialitzat del servei 
d’informació juvenil i implica el treball conjunt dels dinamitzadors del Departament de 

Joventut i els orientadors de la BTM. El servei es presta en un horari predeterminat, 
amb obertura mínima de dos dies la setmana. 

 

RECURSOS  
Humans 
Informador/a juvenil 
Dinamitzador/a juvenil 

Impulsor de garantia juvenil (Consell Comarcal del Baix Camp) 
Pressupostaris 

Cap d’específic 
Físics 

Ateneu Juvenil 

BAJOCA 
 Registre d’usuaris del servei Abans de buscar feina i de la Borsa de Treball Municipal, 

per edat, gènere, situació personal en relació amb el món laboral i procedència i 
nivells d’inserció 

 Registre d’usuaris de les accions de Garantia Juvenil per edat, gènere, situació 

personal en relació amb el món laboral  i procedència i nivell d’èxit en les accions. 

2.2.2. Garantia juvenil 
Els programes de garantia juvenil es despleguen a partir del treball territorial del Consell 

Comarcal, de manera que des d’aquesta acció es pretén només reforçar la seva actuació 

en l’àmbit específic de Cambrils amb els instruments d’interlocució i dinamització del 
Departament de Joventut. Es tracta essencialment de tenir coneixement de les diferents 
actuacions programades de Garantia Juvenil, impulsar-ne l’execució en els espais de 
l’Ateneu Juvenil i coordinar l’accés de joves usuaris al sistema. Aquest espai de 
coordinació es desplegarà des del servei Abans de començar a buscar feina. 
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Accions destinades a donar suport a joves amb inquietuds i interessos concrets que poden ser 
susceptibles de convertir-se en projectes d’emprenedoria. Els serveis i activitats d’aquest 
programa pretenen ajudar els joves a definir el caràcter de la seva iniciativa per orientar-la 
cap a l’àmbit social i cultural o be cap a projectes professionals, ocupacionals o empresarials. 

El suport pot consistir en la disposició de recursos físics, petits ajuts econòmics, 
acompanyament i assessorament en l’inici de l’activitat o l’accés a una xarxa de contactes i 

relacions en la línia del coworking. En el programa s’hi inclouen també iniciatives pensades per 
animar la iniciativa individual o col·lectiva i per generar motivació. Totes les accions es 
connecten entre elles, de manera que d’una es pot passar a l’altra en funció del moment o 
necessitats concretes del projecte, tot configurant un itinerari propi que aprofita en cada cas 
el recurs més adequat. Incorpora també la idea del treball col·laboratiu i del creixement en 

xarxa, buscant sempre diversitat de suports alternatius que donen autonomia i caràcter propi 
a la iniciativa que cadascú sigui capaç de desplegar. Aquest programa s’ha de desenvolupar 
de manera imperiosa a través del treball transversal, en cooperació amb el servei Cambrils 
Emprèn de l’Ajuntament, que forma part, per la seva banda, de la Xarxa Catalunya Emprèn, 
impulsada pel Govern de la Generalitat. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Programa 2.3.  
Emprenedoria 

1 

Objectius específics 

3 2 

Generar recursos per 
donar suport a 

projectes juvenils 
d’emprenedoria, 

adaptats a la diversitat 
de situacions o 

dificultats amb què es 
poden enfrontar en els 

moments inicials 

Promoure la creació de 
xarxes d’emprenedors 

que usin eines 
col·laboratives i que 

s’ofereixin suport 

entre ells de manera 
complementària 

Generar espais de 
trobada per compartir 

experiències al voltant 
del món de 

l’emprenedoria que 
recullin el conjunt de 
recursos disponibles i 
optimitzin el seu ús 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 2.2.1. (Abans de buscar feina) combina amb l’acció 4.1.6. (Parlem-ne) 

 
 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 Les dues accions del programa s’han de generar i gestionar conjuntament amb el 

Departament d’Ocupació i el programa comarcal de Garantia Juvenil 



 
Pla Municipal de Joventut  
2016 – 2020 

 
 

33 

 

Cambrils: cap al 2020 

 

 
Accions 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Incubadora 
Sistema de suport a nous projectes d’emprenedoria juvenil que consisteix 
essencialment a oferir de forma gratuïta durant un any sencer un espai de gestió amb 
recursos administratius mínims per iniciar l’activitat d’una iniciativa en la seva fase 
embrionària i de definició. La proposta es pot convertir en un projecte d’emprenedoria 
econòmica, i en aquest cas es derivarà quan estigui suficientment madur als 

programes propis de Promoció Ciutat i Cambrils Emprèn, o bé en un projecte 
d’emprenedoria social, amb la gestació d’una organització sense ànim de lucre amb 

finalitats socials, culturals o comunitàries. Es disposa d’espais (oficines) de gestió que 
comparteixen serveis (impressora, fotocopiadora, wifi, servidor web, comunicacions, 
etc.). S’hi accedirà a partir de les tasques de dinamització de l’equip tècnic de 
joventut, que acolliran propostes formulades pels propis joves o bé animaran grups a 
desenvolupar alguna idea o interès concret detectat a partir del treball d’interlocució 
en els centes d’ensenyament, a l’espai de trobada o a través de qualsevol altre servei 

del PMJC. Cap projecte podrà fer ús del servei d’incubadora durant més de dos anys, 
essent aquest el termini màxim per rebre el suport inicial abans de passar a una fase 
de desenvolupament superior del servei, ja amb algun grau concret d’independència 
i autonomia. 

 

2.3.2. Vitamines 
Sistema de beques anuals concedides a projectes d’emprenedoria social desenvolupats 
a partir de l’acció 2.3.1. Aquelles iniciatives que assoleixin un mínim grau d’autonomia 
i superin l’estadi embrionari de la incubadora rebran un suport econòmic per 
desenvolupar el seu projecte ja d’una forma independent i en un espai propi. Es 
concedirà un màxim de tres beques Vitamina cada any, i s’acordarà amb cada col·lectiu 
beneficiari algun tipus de retorn a favor del municipi, la comunitat o algun àmbit social 
específic de Cambrils.  

2.3.3. Joves emprenedors  
Programació de xerrades motivacionals, petits tallers o seminaris de formació sobre 
eines de gestió de petita o micro-empresa, d’impuls associatiu i comunitari i de treball 
col·lectiu i col·laboratiu. Es realitzaran presentacions de projectes d’emprenedoria de 
Cambrils o de l’entorn geogràfic proper com a mostres de bones pràctiques que 
serveixin com a exemple a seguir. En paral·lel es difondran idees o iniciatives de joves 
o grups de joves que busquen socis, finançament o suport. Les iniciatives presentades 
podran ser projectes que entrin a la incubadora i candidats a les beques Vitamina. La 

idea central és que els interessos i inquietuds dels joves trobin vies de canalització i 
creixement, i que amb el suport adequat evolucionin cap a projectes d’activitat 
econòmica, d’activitat social o d’ambdues a l’hora. 
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RECURSOS  
Humans 

Responsable tècnic de joventut 
Dinamitzador/a 

Personal de consergeria de l’Ateneu Juvenil 
Pressupostaris 
Compartits amb Cambrils Emprèn pel Niu i la Incubadora  

5.000 € Fira d’emprenedoria juvenil 
3.000 € per Vitamines 

10.000 € en serveis professionals i d’acompanyament 
Físics 
Ateneu Juvenil 

Incubadora (aprofitament d’espais municipals i possible inversió) 

BAJOCA 
 Registre d’usos de l’espai Incubadora per nombre d’usuaris anual segons edat, 

gènere, sector d’activitat econòmica i nombre d’hores anual. 
 Registre d’assistents a programació d’activitats (trobades, tertúlies, Fira 

d’Emprenedoria Juvenil i exhibicions al Niu) 

 Estimació visitants al Niu 
 Estimació del nombre de contactes professionals al Niu 
 Nombre de creadors participants al niu segons edat, gènere i sector artístic  

 Registre d’usuaris de la Incubadora i de l’acompanyament segons edat, gènere, 
sector d’activitat econòmica 

 Càlcul d’hores de serveis professionals prestats en l’acompanyament 
 

2.3.4. El Niu (econòmic) 
Espai de promoció per a joves emprenedors i creadors del municipi que aspiren a 
professionalitzar la seva activitat o que es troben en una fase experimental per decidir 

si fan el pas per transformar la seva afició en una activitat econòmica. En el marc de 
la Fira Multisectorial de Cambrils es reserva un espai específic per a aquesta activitat 
i es programen mostres de la producció dels emprenedors com a showroom 
professional, amb formats expositius, d’exhibició en el cas dels joves creadors, o fins 
i tot com a tallers professionals oberts en directe. Es fa difusió professional entre el 
sector econòmic a què s’orienti cadascuna de les activitats, es prepara un catàleg 

virtual (i en format paper en funció de la disponibilitat de recursos) i es promou la 

trobada entre els emprenedors i possibles programadors (per als creadors) o 
compradors. De forma prèvia a l’esdeveniment es programen tallers breus per als 
emprenedors participants per aportar-los coneixements i tècniques de màrqueting, 
elaboració de producte, comunicació i venda, per tal que aprofitin l’esdeveniment. 
Aquesta acció és coincident amb la que es desenvolupa en l’eix Cultura i Oci, com a 
acció 5.1.6. però doblem la seva presència en el PMJC perquè persegueix l’assoliment 

d’objectius propis dels dos eixos. En un cas es refereix específicament a l’àmbit 
creatiu, i en l’altre a qualsevol activitat econòmica possible. 
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COOPERACIÓ TRANSVERSAL 
 Totes les accions d’aquest programa s’han de desenvolupar en cooperació en origen 

amb Promoció de Ciutat i Cambrils Emprèn 
 L’acció 2.3.4. (El Niu) s’ha de desenvolupar en cooperació amb el Departament de 

Cultura 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 2.3.4. (El Niu) combina amb l’acció 5.1.6. (El Niu) 
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        Salut 
 

L’educació d’hàbits positius és sempre una finalitat implícita en qualsevol 
actuació pròpia de les polítiques de joventut, i mai no s’ha de negligir 

l’oportunitat de promoure’ls. Més enllà d’aquesta idea transversal, però, hi ha 
aspectes dels processos d’aprenentatge en les joves que són especialment 
sensibles perquè poden determinar en un sentit o altre el seu futur. La gran 

quantitat d’informació a la qual tenen accés els joves i les múltiples 
oportunitats de posar-se a prova amb experiències que són noves i atractives 

per a ells els exposen avui, més que en qualsevol altra època, a un seguit de 
riscos als quals hem d’estar amatents. Ens referim a aspectes relacionats amb 
la sexualitat, l’alimentació, els consums de substàncies potencialment 

addictives, les diverses formes de diversió i oci i de relacions grupals i entre 
iguals. No té gaire sentit mirar d’estalviar o evitar aquest tipus d’experiències 

perquè la majoria d’elles formen part gairebé inevitable dels seus processos 
d’aprenentatge i de construcció del propi projecte vital. En canvi, té una 

importància essencial dotar l’entorn proper dels joves dels mecanismes 
necessaris per tal que disposin d’informació veraç, clara  i inequívoca sobre 
tots aquests aspectes, de suports discrets però eficaços per quan els siguin 

necessaris, i d’espais de confiança en els quals sigui possible exposar sense 
embuts els seus dubtes, incerteses, temors i esperances.  

 
L’eix de salut es planteja, sobretot, garantir l’existència d’aquests recursos, 
en quantitat i amb qualitat suficients, i amb vies d’accés senzilles, discretes i 

a l’abast de tots els joves, sense distinció de condició ni característiques. Per 
assolir aquesta finalitat és essencial tenir en compte els aspectes emocionals 

que inevitablement formen part del comportament dels joves. La millor 
informació i el més precís dels coneixements tècnics no serviran per a res si 
al seu accés no s’hi afegeixen els espais de confiança i la sensibilitat adequada 

per entendre la veritable naturalesa de les necessitats juvenils.  
 

Per tot plegat, les accions d’aquest eix busquen per damunt de tot la 
comprensió de les motivacions dels joves, entendre les seves inquietuds i una 
aproximació emocional a les seves necessitats. Si aquesta primera passa 

s’assoleix amb un mínim èxit, paraules com assessorament, orientació i  
acompanyament prendran tota la seva dimensió. I, a més, totes les activitats 

programades incorporaran un caràcter preventiu en si mateixes, sense 
necessitat d’explicitar-lo ni caure en el risc del paternalisme. 
 

 
  

 
 

 
 
Sexualitat, consums, hàbits alimentaris, perspectiva de gènere i relacions entre iguals. Aquest 

programa manté i fa evolucionar els serveis existents fins al moment dedicats a l’orientació i 
intensifica el treball de proximitat per trencar barreres emocionals i millorar la seva 
accessibilitat. Al mateix temps desenvolupa accions tendents a convertir els joves en 

protagonistes perquè proposa, en primer lloc, que ells mateixos defineixin part dels continguts 
sobre els que tenen necessitat d’informació i suport i, en segon lloc, que siguin també ells els 

Programa 3.1.  

Material sensible 

3. 
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que elaborin i encapçalin accions centrals de les campanyes de prevenció. Aquest programa, 
d’altra banda, no es pot entendre sense la cooperació, des del primer moment, amb els serveis 
de l’Àrea Bàsica de Salut i del Departament de Serveis Socials de l’ajuntament. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Accions 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1 

3.1.1. Punt + salut  
Servei de primera atenció als joves sobre aspectes relacionats amb la sexualitat, 

consums, hàbits alimentaris, perspectiva de gènere i relacions entre iguals per atendre 
tota mena de dubtes, dificultats o situacions de risc segons la pròpia percepció juvenil. 
El servei es prestarà a l’Ateneu Juvenil, en un horari (un o dos dies setmana) i espai 
determinat, serà anònim, s’hi podrà accedir prèvia concertació via xarxes i l’atendrà 
un dinamitzador que tindrà com a màxima prioritat adoptar el punt de vista del jove 
per entendre el seu neguit o interès. Quan sigui necessari es derivarà als serveis 
especialitzats o de salut que siguin més adequats. Totes les derivacions, però, activaran 

un sistema de seguiment o acompanyament per seguir l’evolució de cada cas. Per 
aquesta raó, el servei es dissenyarà i prestarà en cooperació amb l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) de Cambrils i amb el Departament de Serveis Socials. 

Objectius específics 

3 2 

Desenvolupar serveis 
de proximitat adreçats 

específicament als 
joves que tinguin com 

a prioritat generar 
espais de confiança 

que eliminin barreres i 
ajudin a la comprensió 
del seu punt de vista. 

Crear mecanismes de 
recollida periòdica 

d’opinió i 

posicionament dels 
joves en relació a 

temàtiques de salut 

Promoure activitats o 
accions de prevenció, 

conscienciació i 
informació sobre 

aspectes lligats a la 
salut que siguin 

protagonitzats pels 
propis joves 

3.1.2. Què en saps? Com ho veus? 
Es realitzaran enquestes periòdiques a tots els centres i nivells de l’ensenyament 
secundari al municipi sobre sexualitat, perspectiva de gènere, consums de substàncies 
i hàbits alimentaris. Se’n realitzarà cada curs escolar, alternant grups i nivells per tal 

que no siguin repetitives per als mateixos destinataris, però es programaran de manera 
que al mateix grup es facin la mateixa consulta amb una diferència mínima de dos anys 
per fer seguiment de l’evolució de les opinions i informació de què disposen els nois i 
noies. A les enquestes, de caràcter anònim, es preguntarà sobre l’opinió i actituds que 
tenen sobre cada tema i sobre la informació de què disposen. Es combinaran amb les 

campanyes i tallers periòdics, de manera que s’intentarà comprovar quin efecte tenen 

en el coneixement, actituds i opinions. Els resultats de les enquestes hauran de ser 
determinants per al disseny futur de les campanyes i tallers a realitzar. 
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RECURSOS  
Humans 

Informador/dinamitzador per atendre el servei T’escoltem i 
t’entenem, amb una dedicació aproximada de sis hores setmanals 
Pressupostaris 

1.500 € per assessorament i suport de Què en saps? Com ho veus? 
2.000 € per tallers audiovisuals 

Físics 

Ateneu Juvenil i centres d’ensenyament secundari 

3.1.3. Diàlegs sense embuts 
Programació anual de tallers i sessions de prevenció als centres d’ensenyament 
secundari, en el marc del programa Salut i escola que desenvolupa l’Àrea Bàsica de 
Salut i del Departament de Salut, Igualtat i Inclusió Social. Es tracta, per tant, d’una 
acció compartida, en la qual es proposa una intervenció directa del Departament de 
Joventut per incentivar que les accions incorporin un caràcter més participatiu i actiu 
dels joves, amb dinàmiques obertes, de manera que no siguin només simples receptors 

d’un discurs predeterminat. Aquesta programació implica una revisió i actualització 
anual dels mecanismes de dinamització per incorporar canvis a mesura que les 
avaluacions detectin espais de millora. En qualsevol cas, hi haurà d’haver un lligam 
directe entre la programació i el servei T’escoltem i t’entenem i les consultes de l’ABS. 

 

3.1.4. Joves en campanya 
Programació anual de tallers d’iniciació a tècniques audiovisuals adreçades a alumnes 
dels centres d’ensenyament per tal que els joves elaborin vídeos com a elements 
centrals de campanyes preventives o informatives al voltant de totes les temàtiques 
pròpies d’aquest programa. Cada any els tallers els realitzaran grups diferents i amb 

una temàtica diferent, de manera que s'anirà generant material audiovisual que es 
presentarà al conjunt de la població estudiant del municipi. Es persegueix una major 
incorporació dels continguts de les campanyes gràcies a la elaboració dels vídeos i una 
major capacitat d’incidència en tractar-se de materials, continguts i estils desenvolupats 
per iguals. 

3.1.5. Akadèmia 
Jornada de caràcter anual acollida pel PMJC i impulsada i gestionada pel Màster en 
Desenvolupament personal i lideratge de la Universitat de Barcelona (UB). Es promou 
l’educació emocional entre joves amb la finalitat d’acompanyar nois/es sensibles i 

curiosos perquè aprenguin a ser feliços i descobreixin els trets fonamentals de la pròpia 
personalitat. A través de l’autoconeixement i la responsabilitat personal, anima els 
joves a tenir cura de la seva autoestima, a conrear la confiança en si mateixos i a 
desenvolupar els seus potencials. Obre i eixampla opcions per emprendre en un futur 
a mig termini un projecte professional motivador, útil, creatiu i ben integrat en el que 
podem definir com la nova Era del Coneixement. Es tracta, per tant, d’una jornada 

motivacional, assumida per la UB i de caràcter gratuït. 
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Els espais i els moments d’oci són essencials en la socialització i la construcció de la personalitat 
dels joves. Per tant, potenciar la diversitat de les opcions d’oci i estimular la seva participació 
en l’organització pot ser una línia d’intervenció prioritària. Els beneficis d’una oferta àmplia 
comencen per la multiplicació dels espais d’interlocució que s’ofereixen a l’equip tècnic del 
Departament de Joventut, segueixen per la possibilitat de treballar progressivament aspectes 
participatius, aporten també oportunitats per al treball sectorial a través dels seus continguts 

(cultura, esport, medi ambient, educació, salut) i contribueixen a mostrar una imatge en 

positiu dels joves. Al costat de tot aquest ventall de possibilitats transversals de treball, però, 
cal destacar el caràcter preventiu que poden tenir les programacions. Una agenda intensa 
d’activitats, una participació activa i uns continguts ben desenvolupats són elements de 
prevenció inespecífica. Sense necessitat d’usar la paraula “NO”, estarem treballant aspectes 
relacionats amb els consums, amb la relació entre iguals, amb perspectiva de gènere, la 
interculturalitat i generarem oferta que reduirà potencialment les necessitats de 
desplaçaments amb vehicles particulars. És així com, en termes generals, en les propostes de 

programació d’oci alternatiu, sense perdre de vista la conveniència de generar continguts de 
qualitat, allò essencial no serà el “què fem” sinó el “com ho fem”. L’oferta s’ha d’adaptar en 
cada moment als interessos dels joves i, per tant, ha d’estar amatent a la seva evolució. És 
per això que en les programacions caldrà incloure tantes activitats com sigui possible que 
siguin gestionades per entitats amb presència de joves o per grups informals de joves que 
decideixin col·laborar, al nivell que sigui, en la gestió. Aquesta mateixa fórmula serà la que 

garantirà la diversitat d’opcions, i contribuirà a promoure la idea d’un espai d’oci diferent, tant 
pels continguts com per la manera de gaudir-ne. 
 
 
 
 

BAJOCA 
 Registre de consultes al servei T’escoltem, t’entenem, segons edat, gènere, 

temàtica de la consulta, resultat en derivació o acompanyament i via per la qual 
s’han assabentat o accedit al servei 

 Explotació de les consultes anuals (Què en saps? Com ho veus?) amb suport tècnic 
extern  

 Nombre d’activitats, de receptors i valoració per part dels usuaris de la programació 
anual Diàlegs sense embuts 

 Nombre de participants als talles audiovisuals i quantificació de la difusió dels vídeos 
resultants (actes de presentació i visualitzacions en xarxa) 

Programa 3.2.  
L’oci és salut 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 3.1.1. (Punt + Salut) es combina amb l’acció 4.1.6. (Parlem-ne) 
 L’acció 3.1.5. (Akadèmia) es combina amb l’acció 2.1.8. (Akadèmia) 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 Tot el programa s’ha de desenvolupar en cooperació amb l’ABS i el Departament de 

Serveis Socials de l’ajuntament 
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Accions 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 

RECURSOS  
Humans 
Dinamitzador 

Pressupostaris 
50.000 € per a programacions d’oci contemplades al programa 
(mateixa partida que el programa 5.1.) 

Físics 

Equipaments i zones esportives del municipi 

Objectius específics 

3 2 

Garantir una oferta 

estable i diversa 
d’activitats d’oci que 
responguin a gustos i 

interessos juvenils i 
que aportin 

singularitat a les 
programacions 

cambrilenques. 

Consolidar l’Ateneu 

Juvenil com un espai 
d’oferta d’activitat, 
amb continuïtat i 

periodicitat, de 
manera que 

esdevingui un pol 
d’atracció juvenil. 

Normalitzar espais 

d’oci que treballin la 
prevenció d’hàbits i 

comportaments de risc 

de manera 
inespecífica, amb 
oferta d’activitat 

formulada en positiu. 

3.2.1. Viudnit  
Programacions nocturnes centrades en quatre moments diferents del calendari anual i 
en quatre zones específiques del municipi (Skate park, poliesportiu, espais esportius 

de la platja i pistes de bàsquet a la zona de les Palmeres). Es realitzen essencialment 
activitats esportives amb algun complement lúdic i cultural. Tot i que les programacions 

s’organitzen a partir del treball específic de l’equip tècnic del Departament de Joventut, 
s’estimula la participació dels joves les programacions i s’intentarà consolidar nuclis 
actius de col·laboradors que paulatinament s’hauran d’acostar a La Coordinadora (acció 
6.1.2.). Aquesta acció és la mateixa que es desenvolupa en l’eix Cultura i oci, com a 
acció 5.1.3. però doblem la seva presència en el PMJC perquè persegueix l’assoliment 
d’objectius dels dos eixos. 
 

 

3.2.2. Som nit 
Prestació del servei de prevenció que amb aquesta denominació promou l’entitat Creu 

Roja, en programacions lúdiques i d’oci nocturn al municipi. Previstes per treballar els 
actes a l’Ateneu Juvenil i en concerts i activitats de la Festa Major. 
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BAJOCA 
 Nombre d’assistents a les programacions de Viudnit, activitat per activitat i mitjana 

d’assistència o inscripcions per activitat 
 Percentatge d’activitats gestionades per joves o en col·laboració amb ells 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 3.2.1. (Viudnit) es combina amb les accions 5.1.3. (Viudnit) i l’acció 6.1.2. 

(Una coordinadora) 

 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 L’acció 3.2.1. (Viudnit) es gestiona conjuntament amb el Departament d’Esports 
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        Informació 
 

El Servei d’Informació Juvenil (SIJ) de Cambrils ha estat en l’eix de la política 

de joventut del municipi des del seu origen, i la majoria d’iniciatives que s’hi 
han consolidat l’han pres com a referència. Una concepció àmplia del que 
entenem per informació i el seu lligam inevitable a les tasques de 

dinamització han fet que tant les programacions com els serveis 
desenvolupats al municipi es despleguessin a partir de la seva capacitat 

d’interlocució. Aquest paper referencial per als joves va estar en risc durant 
els anys aguts de la crisi econòmica, però l’entrada en servei de l’Ateneu 
Juvenil, que s’articula en bona part al voltant dels espais i horaris d’atenció 

del SIJ, l’ha retornat a la centralitat que tradicionalment havia ocupat. Es 
tracta, per tant, d’un servei consolidat com a espai de primera atenció a 

qualsevol necessitat o inquietud que tinguin els joves del municipi, i presenta 
al mateix temps un gran potencial com a instrument desencadenant d’altres 

iniciatives o programes. 
 
Durant els dos anys anteriors a l’inici d’aquest PMJC s’ha realitzat una tasca 

important pel que fa l’ús d’eines digitals, de manera que la tecnologia s’ha 
incorporat com a instrument d’informació i dinamització per als joves, 

ampliant de manera exponencial la capacitat de comunicació en els dos 
sentits, tant de sortida per fer arribar missatges als usuaris, com d’arribada 
per rebre inputs sobre interessos i inquietuds. 

 
D’altra banda, l’any 2017 es compliran 20 anys des de la creació del SIJ de 

Cambrils, de manera que plantegem aprofitar aquesta efemèride per renovar 
el projecte, consolidar els avenços en l’àmbit tecnològic i fer un salt endavant 
en la capacitat de comunicar i interactuar amb els joves. Una part dels 

programes d’aquest eix, per tant, estaran dedicats a reelaborar els objectius 
i mètodes de treball per fer possible aquesta nova passa en l’adaptació del 

servei a les noves circumstàncies dels joves. Les quatre idees força o 
estratègies transversals que hem descrit a l’inici d’aquest document es 
creuaran de forma visible i evident en aquest nou projecte, de manera que 

tecnologies, protagonisme juvenil, ocupació i formació i drets i llibertats 
impregnaran tots els àmbits i continguts treballats des del nou SIJ que veurà 

la llum durant 2017. 
 
 

 
  

 
 

 
Aquest programa articula globalment totes les prestacions del SIJ, i ho fa a partir de la 
redefinició del seu projecte, feina que es realitzarà durant 2017 i que condicionarà el 

desplegament de la resta d’accions a partir de 2018. En qualsevol cas, al marge de quins siguin 
els instruments amb que es vehiculi tota la feina prevista en el nou projecte, es mantindran 
les premisses de partida que es defineixen en la resta d’accions: desplegament en xarxa del 

servei, protagonisme dels joves en la definició de necessitats informatives i en la satisfacció 
de les mateixes, desplegament de noves eines tecnològiques i un ampli ventall de serveis 

Programa 4.1.  

Servei d’Informació Juvenil 

4. 
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d’orientació i acompanyament que cobriran tots els àmbits que defineixen la condició juvenil i 
les condicions de vida en què es desenvolupen. En aquesta darrera part, tindrà un especial 
relleu el treball en cooperació amb els departaments sectorials de l’ajuntament que hi estiguin 
vinculats (treball, ensenyament, salut, serveis socials, promoció econòmica...). 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Accions 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 

4.1.1. Informació 2020 
Reelaboració del projecte de gestió del Servei d’Informació Juvenil (SIJ) de Cambrils 
per a la seva implantació progressiva amb l’horitzó situat en l’any 2020. El nou projecte 
ha de reposar en la incorporació de recursos tecnològics per a la gestió de la informació 
i la comunicació que se’n deriva, en l’impuls de la participació dels joves en les tasques 
de recerca, difusió i atenció de consultes i demandes, i en l’adaptació a les singularitats 

juvenils dels diferents serveis d’orientació existents al municipi, de manera que el SIJ 
esdevingui una mena de finestreta única (presencial i virtual) en la qual s’atengui 
qualsevol necessitat o inquietud dels joves. En la definició del projecte serà essencial 
la incorporació del treball en cooperació amb la resta de departaments municipals 
titulars d’aquests serveis especialitzats. El desplegament del nou projecte implicarà 
una ampliació progressiva (entre 2018 i 2020) dels recursos (humans i materials) 
disponibles per a aquest servei, central en la política de joventut local. 

Objectius específics 

3 2 

Incorporar tota mena 
d’eines comunicatives 

a les dinàmiques 
d’interlocució amb els 
joves per tal que ells  

defineixin necessitats i 
interessos i guanyin 
capacitat de satisfer-
los per si mateixos. 

Desplegar nous 
recursos tecnològics 

per millorar la 

capacitat d’atendre els 
joves i multiplicar 

l’accessibilitat als fons 
informatius amb què 

compta el servei. 

Especialitzar en l’atenció 

als joves els diferents 
serveis sectorials amb 
què compta el municipi 

per assegurar una 
orientació i 

acompanyaments 
adequats a la seva  

singularitat 

4.1.2. Informació en xarxa 
Creació d’una xarxa estable de corresponsals o figures equivalents que tindrà com a 
missió distribuir informació i recursos juvenils entre els seus iguals. L’espai de 
referència seran essencialment els centres d’ensenyament secundari, però en una 
segona fase es promouran descentralitzacions en equipaments públics (esportius, 

biblioteca, etc.) i en dinàmiques associatives. En la mesura que es vagin generant i 
aplicant, els corresponsals podran fer ús de mitjans tecnològics, tant per derivar 
consultes o peticions d’informació recollides entre iguals, com per resoldre consultes 
concretes o difondre informació. A la pràctica es generaran equips de corresponsals 

que rebran petites càpsules de formació per a realitzar la seva tasca i que gaudiran 
d’activitats de dinamització especialment programades per a ells. Hi haurà, com a 
mínim, una sortida anual i dues o tres trobades anuals activitats lúdiques o culturals. 
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4.1.3. Els joves informen 
Obertura d’un canal per a la formulació de consultes de forma pública, de manera que 
altres joves puguin resoldre-les a partir d’informacions obtingudes a través de 
l’experiència personal. Es pot tractar d’informacions sobre sortides formatives, sobre 
viatges, sobre tramitacions diverses, etc. El canal s’articularà a través d’una comunitat 
virtual que farà ús de la plataforma web del SIJ i es recolzarà en xarxes (facebook, 

whatsapp, twitter o altres). Hi haurà una tasca específica de dinamització d’aquestes 
consultes, a través d’utilitats tecnològiques, de manera que es generarà 
progressivament una comunitat virtual dedicada al suport mutu entre joves. 

4.1.4. Agenda jove 
Desenvolupament d’eines tecnològiques que optimitzaran els recursos de xarxes 
socials emprats per actualitzar i posar a disposició dels joves informació sobre calendari 
d’activitats, programacions, serveis o convocatòries d’interès per als joves. El servei 

es fonamentarà en un repositori o base de dades en el qual s’introduirà informacions 
provinents de tots els àmbits de la vida local d’interès per als joves, ja digui des de 
diferents departaments municipals, ja sigui sobre programacions d’entitats, ja sigui 
sobre esdeveniments amb origen en altres administracions. El repositori s’organitzarà 

amb una classificació temàtica i els usuaris podran triar sobre quin dels àmbits 
possibles reben informació. Els usuaris d’aquestes utilitats tecnològiques seran, 
lògicament, els joves, però també es promourà l’ús per a les famílies, en la mesura 

que s’ocupen de les activitats de menors d’edat o, simplement, per difondre a nivell 
general les línies d’activitat del PMJC. El sistema requerirà una bona coordinació a nivell 
municipal per assegurar que la informació és puntual i precisa. 

4.1.5. You(th) Tube 
Desenvolupament d’un canal de You Tube per promoure espais de comunicació i 

informació adreçats específicament als joves, amb diversitat de continguts audiovisuals. 
L’objectiu del projecte és informar els joves sobre temes d’interès per a ells a través 
d’un canal dinàmic que s’iniciarà en col·laboració amb els professionals del Departament 
de Joventut però que haurà de tendir a l’autogestió, de forma progressiva. El contingut 

el generaran els propis joves i s’adreçarà a la resta de joves, amb un to col·loquial i 
proper. Es presentarà en tres formats: 12 entrevistes personals, 12 converses 
intergeneracionals i 6 programes d’actualitat i tendències. Tot el contingut es publicarà 
a Youtube i s’amplificarà la seva repercussió a través de les xarxes socials. 
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RECURSOS  
Humans 

Informador/a juvenil 
Informador/a-dinamitzador/a 

Pressupostaris 
5.000 € programació recursos tecnològics 

1.000 € recursos i dinamització de la xarxa de corresponsals 
Físics 

Ateneu Juvenil 

4.1.6. Parlem-ne 
Els SIJ inclourà en la seva oferta de servei una bateria d’espais d’orientació 
especialitzats que abastaran una diversitat d’àmbits essencials d’interès juvenil. 
L’objectiu és aconseguir identificar l’Ateneu Juvenil i el SIJ com a espai de 
finestreta única en el qual s’atendrà qualsevol necessitat expressada per un jove. 
Cadascun d’aquests espais estarà vinculat a un servei d’orientació especialitzat 
prestat pel departament municipal corresponent. La funció dels serveis serà fer 
una primera atenció als joves en un entorn que els resulti còmode i amable i que 

permeti superar reticències, vergonyes o prevencions de qualsevol tipus. El 
dinamitzador/informador que atendrà aquests espais tindrà com a principal funció 

detectar la necessitat del jove, determinar si requereix informació, orientació o 
acompanyament (o les tres coses a l’hora) i proposar-li primeres accions per 
resoldre la seva consulta o dificultat. Si la consulta té un caràcter simple serà 
atesa d’entrada, però si requereix un treball més especialitzat es derivarà al servei 

de referència del departament en qüestió. Es pretén, justament, fer una transició 
amable per als joves a aquests serveis que en ocasions són vistos com a molt 
distants o poc accessibles pera ells. Hi haurà quatre espais Parlem-ne, que es 
difondran com una carta de serveis amb horaris setmanals (un o dos dies la 
setmana cadascun) en espais diferenciats (de l’Ateneu Juvenil i preferentment en 
el propi SIJ), en privacitat i respectant sempre que calgui o es demani l’anonimat 
del consultant i, per descomptat, el contingut de la consulta. Cadascun dels 

serveis es crearà, organitzarà i coordinarà amb el servei especialitzat de 
referència i el departament municipal de què depengui. Són els següents: 
Habitatge (Borsa d’Habitatge Jove) 

Descobrint vocacions (Departament d’Ensenyament) 
Abans de buscar feina (Borsa de Treball Municipal) 
Consultes sensibles (ABS i Serveis Socials) 
Els quatre serveis Parlem-ne tindran una versió online per atendre consultes. 

Les aportacions fonamentals del Departament de Joventut o del SIJ en aquest 
desplegament de serveis han de ser la capacitat de detecció i atenció de les 
necessitats d’orientació dels joves a partir d’una aproximació emocional a la seva 
realitat, l’articulació de mecanismes adequats de derivació als tècnics 
especialitzats de cada departament, i la creació d’un sistema d’acompanyament 
posterior. 
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La interlocució amb els joves fa necessari incidir en aquells espais que actuen com a referència 
per a ells. Per aquesta raó és essencial promoure la centralitat de l’Ateneu en les dinàmiques 
juvenils. Però per molt eficaç que sigui aquesta feina, la seva incidència serà sempre parcial i 
incompleta perquè fa necessari que els joves realitzin l’esforç de desplaçar-s’hi i de vehicular 

els seus interessos a través dels recursos de què disposa i que tenen un caràcter 
inevitablement limitat. És per això que una part clarament prioritària dels esforços de l’equip 
tècnic del Departament de Joventut s’han de centrar en mantenir una presència continuada en 
els únics equipaments que reuneixen, amb caràcter universal i amb tota la seva complexitat i 
diversitat, la totalitat dels joves del municipi durant un període llarg de les seves vides: els 
centres d’ensenyament secundari. Totes les actuacions del PMJC han de tenir algun tipus de 
trasllat als instituts i la seva presència s’ha de concretar a través d’uns espais i uns moments 

que es repeteixin de manera periòdica i que converteixin en un hàbit assumit la relació amb la 
política local de joventut. De fet, les tasques d’interlocució amb els joves haurien de tenir 

sempre l’inici en aquesta relació estable amb els centres d’ensenyament, punt de partida 
necessari per a la gran majoria de programes i accions descrits en aquest document. Aquest 
programa, en concret, es proposa generar esdeveniments de periodicitat anual i instruments 
de presència continuada en els centres, de manera que es normalitzi la relació amb els 

dinamitzadors del PMJC i esdevinguin una referència estable. 

BAJOCA 
 Registre de consultes del SIJ per edat, gènere, zona de residència, temàtica de la 

consulta i canal  
 Registre de consultes per vies tecnològiques per edat, gènere, zona de residència, 

temàtica de la consulta i canal 

 Nombre, procedència i intensitat de participació dels membres de l’equip de 
corresponsals 

 Nombre de col·laboradors-informadors de l’acció 4.1.3. (Els joves informen) 
 Nombre de descàrregues i usos de l’app Agenda Jove 
 Registre de consultes dels quatre serveis Parlem-ne per edat, gènere, zona de 

residència, temàtica de la consulta i canal 

Programa 4.2.  
Dinamització a l’institut 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 4.1.4. (Agenda jove) combina amb les accions 4.3.1. (Recursos), 4.3.2. 

(Calendari) i 4.3.3. (News). 
 L’acció 4.1.6. (Parlem-ne) combina amb les accions 1.2.5. (Dinamitzador/a de la 

borsa), 2.1.7. (La millor versió), 2.2.1. (Abans de buscar feina) i 3.1.1. (Punt + 
Salut). 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 L’acció 4.1.4. (Agenda jove) requerirà coordinació de tipus general per transmetre i 

compartir informació amb la totalitat de departaments municipals 
 L’Acció 4.1.6. (Parlem-ne) s’haurà de desplegar en cooperació amb els departaments 

d’Ensenyament, Treball, Salut, ABS i Serveis socials. 
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Accions 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 

4.2.1. L’arrencada 
Celebració de l’inici del curs acadèmic per als estudiants de secundària amb un 
esdeveniment que combina elements lúdics (música, tallers...), amb la presentació de 
continguts propis de la política de joventut (crida a nous corresponsals, difusió de 
serveis d’orientació, anunci de tallers de salut, consultes...) i la promoció del contacte 

i intercanvi entre alumnes dels diferents centres. La celebració té lloc durant el mes 
d’octubre i s’ha d’instaurar com un esdeveniment anual, prou atractiu per atraure 
l’interès dels joves estudiants al mateix temps que ha de propiciar dinàmiques de 

participació. La festa ha de ser el tret de sortida per iniciar una dinàmica anual de 
participació en la qual es demana als joves estudiants que facin propostes d’actuacions 
que es puguin incorporar al PMJC de l’any següent. Aquesta dinàmica es desenvolupa 
a través de l’acció 4.2.2., de manera que durant la celebració anual es fa la 
convocatòria formal i s’obre el període de presentació de propostes. 
 

 

Objectius específics 

3 2 

Consolidar una 
presència estable, 

amb esdeveniments i 

serveis que es 
repeteixen 

periòdicament, en els 
centres 

d’ensenyament 
secundari. 

Garantir un primer 
coneixement de les 

programacions i 

serveis del PMJC per a 
tots els joves de 

Cambrils en edat de 
cursar l’ensenyament 

secundari.   

Iniciar les dinàmiques 
d’interlocució amb els 
joves, que més tard 

s’ampliaran i es faran 
més complexes, 

durant l’etapa de 
l’ensenyament 

secundari. 

4.2.2. L’estudiantada 
Dinàmica participativa que es desenvolupa al llarg de cada curs acadèmic i que s’inicia 

amb la festa L’arrencada. Al llarg de tres o quatre mesos (entre novembre i febrer) 
un dinamitzador de l’equip tècnic de Joventut va fent trobades periòdiques amb grups 
classe i cursos diversos dels centres d’ensenyament, amb el suport de l’equip de 
corresponsals de cada centre. En les trobades es realitza dinàmiques en les quals es 
combina la presentació de serveis i recursos propis del PMJC  i la recollida de 

propostes que facin els mateixos joves per incorporar-les al PMJC. Han de ser 
propostes d’activitats o serveis adreçats específicament als joves del municipi i els 
seus autors n’han de defensar la utilitat pública o el benefici social o cultural. Un cop 
realitzada una primera ronda de trobades als centres, es fa recull de totes les 
propostes recollides, se’n fa difusió (via xarxes i amb suport paper als propis centres) 
i es convoca una votació entre tot l’alumnat dels centres. Els autors de les tres 
propostes més votades han d’enregistrar un un vídeo youtube amb una durada 

delimitada prèviament defensant la seva proposta. Els vídeos es difonen i es realitza 
una votació final. La proposta guanyadora es coneixerà com L’estudiantada, 

s’incorporarà al PMJC i s’aplicarà. El desplegament d’aquesta acció requereix la 
elaboració d’unes bases i normes mínimes de funcionament per delimitar aspectes 
logístics de les votacions i dels continguts possibles de les propostes, ponderant 
sempre els recursos necessaris per a la seva futura aplicació.  
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Afegir visites guiades de l’insti a l’Ateneu. Una acció nova 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  
Humans 
Dos tècnics de Joventut 

Un informador/dinamitzador 
Pressupostaris 

10.000 € anuals per a l’Arrencada 
Físics 

Ateneu Juvenil 
Centres d’ensenyament secundari 

Equipament que acollirà l’Arrencada (probablement un espai esportiu) 

BAJOCA 
 Xifres estimades de participació a l’Arrencada 

 Nombre de propostes presentades a l’estudiantada. 
 Registre de visionats dels vídeos de defensa de les propostes d’estudiantada 
 Nombre anual de corresponsals segons edat, curs i gènere 

4.2.3. Els corresponsals 
Creació d’un equip de corresponsals a cada centre d’ensenyament secundari del 
municipi, amb la màxima presència possible de representants dels diferents cursos i 
grups classe. Aquests corresponsals són la contribució que es fa des del món dels 
estudiants al projecte general de corresponsals del municipi que s’impulsa des de 

l’acció 4.1.2. (Informació en xarxa). S’incorporaran, per tant, als sistemes tecnològics 
que s’habilitin per fer la seva tasca, recolliran i traslladaran consultes o peticions, 
rebran formacions de suport per a la seva funció i participaran a les activitats de 
dinamització que s’organitzaran conjuntament per a tots els equips de corresponsals. 
Per a la dinamització de les tasques pròpies dels corresponsals s’incorporaran de forma 
preferent tècniques relacionades amb hàbits o interessos dels joves, com la de grups 
de whatsapp o la gamificació de les seves rutines. Així, es generaran equips de 

corresponsals organitzats per centres, cursos o grups classe, segons cada cas, en els 
quals el whatsapp s’articularà com a vincle bàsic de comunicació i un sistema de relació 
gamificat com a eina de motivació i dinamització. 
 
 
 

4.2.4. Visites a l’Ateneu 
Durant el primer trimestre de cada curs escolar s’organitzaran, en coordinació amb els 
equips docents dels centres educatius, visites de grups classe a l’Ateneu, amb 
l’acompanyament i guia dels seus dinamitzadors. Es tracta d’una acció destinada a fer 
difusió de l’equipament, de les seves programacions i serveis, i de les múltiples opcions 
que ofereixen per a generar espais de participació i interrelació. 
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El PMJC té també una funció ordenadora i racionalitzadora de la multiplicitat de serveis i 
recursos que les administracions públiques i altres institucions adrecen als joves. En un altre 
programa al·ludíem a la idea de finestreta única, amb la intenció que el Departament de 

Joventut pugui ser percebut com un servei que atén qualsevol necessitat o inquietud que pugui 

expressar un jove, sobre qualsevol àmbit i en qualsevol circumstància. Assolir aquest objectiu 
implica tres tasques fonamentals. La primera, tenir la capacitat de coordinar de manera eficaç 
la recollida d’informació pràctica i útil sobre tots els recursos, serveis i programacions que 
s’adrecen als joves en el municipi, amb independència de quina institució en sigui titular. La 
segona, articular un bon sistema de comunicació que garanteixi la difusió organitzada 
d’aquesta multiplicitat de recursos i la seva accessibilitat per a tots els joves, sense distinció 
de condició ni circumstàncies. La tercera, la capacitat de gestionar adequadament totes les 

consultes, demandes o peticions que realitzin els joves a través de l’Ateneu Juvenil i el seu 
SIJ, de manera que es pugui discernir quines peticions es poden resoldre en primera instància 
i de forma directa, quines s’han de derivar i encara quines requereixen seguiment o 
acompanyament posterior. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 4.2.2. (l’Estudiantada) combina amb les accions 4.2.1. (L’Arrencada), 6.2.3 

(DO JOVE – La presentació) i 6.3.3. (L’Estudiantada al pla) 
 L’acció 4.2.3. (Els corresponsals) combina amb l’acció 4.1.2. (Informació en xarxa) 

 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 Les tres accions d’aquest programa s’han de desenvolupar en cooperació amb el 

Departament d’Ensenyament i molt especialment amb les direccions dels diferents 

centres d’ensenyament secundari el municipi  

1 3 2 

Implantar la idea de 
finestreta única per als 
joves, de manera que 

puguin resoldre o 
activar la solució a 
qualsevol consulta, 

petició o demanda de 
servei en tots els 

àmbits possibles 

Coordinar la recollida 
sistemàtica 

d’informacions útils 

sobre recursos, 
serveis i 

programacions 
adreçades als joves 

generades per 

qualsevol institució 

Facilitar l’accessibilitat 
dels joves als 

múltiples recursos i 
serveis que els tenen 

com a destinataris 

Programa 4.3.  

Catàleg 

Objectius específics 
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4.3.1. Recursos 
Repositori organitzat com a base de dades en el qual es recolliran tots els recursos de 
qualsevol naturalesa que s’adrecin als joves en l’entorn municipal amb independència 

de la institució o organisme que els hagi generat i els gestioni. L’entrada per a cada 
recurs recollirà totes les dades útils per al seu ús (ubicació, horaris, prestacions, 
condicions d’ús, etc.), la titularitat i la periodicitat amb què cal actualitzar la 

informació. El respositori serà consultable via web a través d’un cercador, es difondrà 
a través d’una app (acció 4.1.4. Agenda jove) i serà un instruments de servei bàsic 
per als informadors i dinamitzadors del SIJ i l’Ateneu Juvenil. Eventualment es 

preveurà també la seva edició en paper, tot i que aquesta possibilitat quedarà limitada 
per la vida útil de cadascuna de les informacions contingudes. Caldrà generar un 
sistema estable de coordinació amb tots els departaments municipals i aquelles 
institucions subministradores d’informació. El sistema establirà una periodicitat 
concreta per a la recollida de dades, i un canal normalitzat per a facilitar la informació 
necessària per al repositori. 

4.3.2. Calendari 
Repositori organitzat com a base de dades en el qual es recolliran totes les 
programacions i activitats de qualsevol naturalesa que s’adrecin als joves en l’entorn 
municipal amb independència de la institució o organisme que les hagi generat i les 
gestioni. L’entrada per a cada acte recollirà totes les dades útils per al seu gaudi 
(ubicació, horaris, continguts, preus, condicions d’admissió, etc.), la titularitat i la 

periodicitat amb què cal actualitzar la informació. El repositori serà consultable via web 
a través d’un cercador, es difondrà a través d’una app (acció 4.1.4. Agenda jove) i 
serà un instrument de servei bàsic per als informadors i dinamitzadors del SIJ i l’Ateneu 
Juvenil. Eventualment es preveurà també la seva edició en paper, tot i que aquesta 
possibilitat quedarà limitada per la vida útil de cadascuna de les informacions 
contingudes. Caldrà generar un sistema estable de coordinació amb tots els 
departaments municipals i aquelles institucions subministradores d’informació. El 

sistema establirà una periodicitat concreta per a la recollida de dades, i un canal 

normalitzat per a facilitar la informació necessària per al repositori. 
 

4.3.3. News 
Newsletter especialitzat en informació d’interès juvenil, accessible via subscripció i de 

difusió genèrica a través de mailing, des del SIJ. Els continguts inclouran informacions 
dels repositoris de recursos i calendari, sobre activitats i serveis de l’Ateneu Juvenil, 
programes del PMJC i altres informacions de caràcter general amb incidència en el món 
juvenil. La periodicitat ideal serà de quinze dies, però dependrà de les disponibilitats de 
recursos humans de l’equip tècnic del Departament de Joventut. 
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RECURSOS  
Humans 
Informador/a juvenil 

Pressupostaris 
2.500 € per a la programació i creació de bases de dades – repositori 
1.500 € per a la programació d’activitats Generació X 

Físics 

Ateneu Juvenil 

BAJOCA 
 Nombre i evolució de les entrades als dos repositoris 
 Registre de consultes a les utilitats tecnològiques de difusió dels repositoris 

 Nombre de pares i mares subscrits a les utilitats tecnològiques 
 Registre d’assistents als actes Generació X 

ACCIONS COMBINADES 
 Les accions 4.3.1. (Recursos), 4.3.2. (Calendari) i 4.3.3. (News) combinen amb l’acció 

4.1.4. (Agenda jove)  
 El programa 4.3. (Catàleg) combina amb l’acció 2.1.2. (Catàleg de recursos) 

 
 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 Serà necessari articular un sistema de coordinació per a la recollida i actualització de 

dades de les accions 4.3.1. (Recursos) i 4.3.2. (Calendari) provinents dels diferents 
departaments municipals, liderat del Departament de Joventut 

4.3.4. Pares i mares Generació X 
La política local de joventut requereix, a banda de l’acceptació dels propis joves, 
acceptació i prestigi social. Una percepció positiva dels seus programes i actuacions 
contribueixen a generalitzar-ne la difusió i milloren els seus resultats. A banda 
d’aquesta necessitat, a més, en nombrosos casos, determinats serveis i 
programacions fan necessària la intervenció de pares i mares en adreçar-se a nois i 
noies menors d’edat. A totes aquestes circumstàncies hi hem d’afegir que una part 
substancial dels joves actuals són fills de l’anomenada Generació X, la primera que 

comparteix hàbits i pràctiques socials i culturals similars a la dels joves i que ha fet 
un aprenentatge sobrevingut del mon tecnològic o digital. Aquesta situació de 
proximitat amb els comportaments dels seus fills i, fins i tot en similitud emocionals 

a l’hora d’afrontar determinades situacions de quotidianitat, planteja una oportunitat 
interessant per al es polítiques de joventut: eixamplar l’àmbit de la seva incidència 
social per guanyar reconeixement i eficàcia. En el marc d’aquesta acció, per tant, es 

realitzarà una campanya de captació de pares i mares com a usuaris dels serveis 
d’informació i difusió (web, app, xarxes socials....) adreçats als joves (als seus fills, 
de fet) i programarà diversos actes (xerrades, taules rodones, dinàmiques 
participatives) dedicades al coneixement i tractament de l’adolescència i de les 
diferents circumstàncies vitals que afecten els joves. 
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        Cultura i oci 
 

La cultura és un element central en la construcció de la personalitat dels 

joves, i juga un paper destacat en l’època durant la qual es generen hàbits i 
actituds que seran definidors del seu projecte vital. A efectes del PMJC la 
contemplem des de dues perspectives que treballem de manera diferenciada 

però que es creuaran inevitablement a través de la pràctica cultural 
quotidiana dels joves. Parlem, d’una banda, de l’expressió artística i, de 

l’altra, del temps i els espais d’oci. L’art és un mitjà d’expressió molt potent 
en mans dels joves i tant pot ser entès com un recurs per fer-se present en 
el seu entorn immediat com un projecte professionalitzador de futur. En la 

seva pràctica s’hi barregen propostes lligades purament al gaudi i a l’ocupació 
del temps lliure amb plantejaments ambiciosos, que busquen la elaboració 

d’un discurs concret, amb voluntat de comunicar i perseguir objectius ben 
determinats. En l’altra banda trobem el desig de gaudi, amb pràctiques 

lúdiques en les que sempre hi són presents elements culturals, ja sigui a 
través del consum de productes concrets ja sigui com a formes o hàbits de 
comportament.  

 
Veiem, per tant, que en tota pràctica artística dels joves s’hi inclou sempre 

algun element lúdic, i que no hi ha espais d’oci que no contemplin continguts 
culturals. La intervenció del PMJC en aquest eix centrarà un dels seus 
programes en l’assoliment d’objectius lligats al cultiu de les experiències i 

l’aprenentatge artístic, i un altre a treballar espais d’oci en els quals la cultura 
jugui un paper articulador, compensant riscos i aprofitant la força 

cohesionadora del grup. En darrer terme, intentarem sempre que el 
planejament i la gestió de les propostes culturals contemplin la participació 
directa dels propis joves, no tant com a usuaris sinó com a protagonistes de 

l’activitat. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La primera fita a assolir és l’articulació d’una oferta extensa, variada i completa d’activitats 
que faci propostes d’ocupació del temps lliure amb continguts culturals. Eixamplar el ventall 
ha de servir per aconseguir que tots els gustos i interessos estiguin atesos en major o menor 
mesura, i diversificar calendaris i horaris ha de permetre garantir l’accés de tots els joves, 
tenint en compte els diferents trams d’edat possibles. A través del programa es dona 

continuïtat a fórmules d’èxit en anys anteriors (CIM, l’Estenedor i Viudnit) i es completa l’oferta 
proposant accions complementàries que buscaran la consolidació en els propers anys 
(Barraques, Lloc de Trobada i El Niu). L’oferta programadora s’amplia i es diversifica, 

contempla continguts netament artístic i d’altres basats en el gaudi de l’oci i en gairebé tots 
ells mescla les dues perspectives, amb la idea de fons que totes dues són o poden ser 
inseparables si es tracten de manera adequada. 
 

 

Programa 5.1.  

Alternatives 

5. 
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Accions 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 

5.1.1. CIM 
Oferta anual estable d’activitats consorciades amb els municipis de Salou i Vilaseca per 
cobrir un ampli ventall d’interessos entre els quals destaquen les ofertes formatives, les 
sortides o viatges, els tallers i les activitats de dinamització. La gestió compartida 
garanteix la seva viabilitat perquè permet comptar amb els grups mínims necessaris, i 
l’economia d’escola produeix estalvi en la difusió i serveis externs. 

 

Objectius específics 

3 2 

Ampliar l’oferta de 
programacions 

culturals i lúdiques per 

cobrir espais d’oci en 
totes les èpoques de 
l’any, amb diversitat 

de calendaris i en 
franges horàries 

diverses. 
Promoure sar. 

Promoure 
l’aprenentatge dels 

llenguatges artístics a 

través de 
l’experimentació 

directa, com a simple 
expressió de la condició 
juvenil o com a projecte 

professionalitzador. 

Incentivar la 
implicació dels joves 

en el disseny, 

execució i gestió de 
les activitats que 

ocupen el seu temps 
d’oci. 

5.1.2. L’estenedor 
Programació mensual d’activitats diürnes que es portaran a terme a l’equipament de 
serveis, Ateneu juvenil. Les activitats tindran com a norma general la diversitat i tocaran 
els diversos camps o espais d’interès juvenil (oci, joc, expressió artística, música, 

educació informal, debat, etc.).  

5.1.3. Viudnit  
Programacions nocturnes centrades en quatre moments diferents del calendari anual i 
en quatre zones específiques del municipi (Skate park, poliesportiu, espais esportius de 
la platja i pistes de bàsqueta la zona de les Palmeres). Es realitzen essencialment 
activitats esportives amb algun complement lúdic i cultural. Tot i que les programacions 
s’organitzen a partir del treball específic de l’equip tècnic del Departament de Joventut, 
s’estimula la participació dels joves les programacions i s’intentarà consolidar nuclis 
actius de col·laboradors que paulatinament s’hauran d’acosta a La Coordinadora (acció 

6.1.2.). Aquesta acció és la mateixa que es desenvolupa en l’eix Salut, com a acció 

3.2.1. però doblem la seva presència en el PMJC perquè persegueix l’assoliment 
d’objectius dels dos eixos. 
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5.1.4. Festa Major Jove 
Organització d’un espai festiu integrat en la Festa Major de Cambrils amb protagonisme 
per als joves. No hi ha cap punt de partida predeterminat, de manera que l’acció 

consisteix essencialment en un procés participatiu que buscarà la màxima implicació 
possible de joves, a nivell individual, grupal o associatiu, que acabi derivant en una 
proposta que es traslladarà al Departament de Festes. Més enllà de l’activitat concreta, 
es tracta de generar una referència juvenil en la Festa Major, per tal que els joves s’hi 
puguin sentir identificats o tinguin una vivència rellevant en aquest esdeveniment 
popular. L’activitat es desenvoluparà només si el procés participatiu és rellevant, si hi 
ha un gruix mínim de joves que hi estigui implicat i si es genera una proposta assumible 

per l’ajuntament. El paper del Departament de Joventut és mediar amb les instàncies 
organitzadores de la Festa Major i dinamitzar la participació dels joves fins al punt que 
puguin generar una proposta viable. No s’estableix una durada del procés, sinó un 
objectiu a assolir en més o menys temps en funció de la dinàmica generada. 

5.1.5. Lloc de trobada 
Espai de relació juvenil en l’Ateneu Juvenil, disponible durant tot el seu temps 
d’obertura, amb servei de vending, wifi, jocs, publicacions d’interès juvenil i 
programació continuada de mostres d’expressió juvenil (art, projectes, entitats, 
divulgació, prevenció....). Es garantirà que durant els horaris centrals d’obertura hi ha 
presència d’un dinamitzador que treballarà la relació i el vincle, orientarà els usuaris en 
l’ús de serveis i prestarà suport en qualsevol àmbit o interès requerit. Es promourà la 

celebració de reunions, trobades o accions concretes del PMJC en l’espai. Aquesta acció 

és la mateixa que es desenvolupa en l’eix Treballem i Estudiem, com a acció 2.1.5. però 
doblem la seva presència en el PMJC perquè persegueix l’assoliment d’objectius propis 
dels dos eixos. 

 

5.1.6. El Niu (creatiu) 
Espai de promoció per a joves creadors del municipi que aspiren a professionalitzar la 
seva activitat o que es troben en una fase experimental per decidir si fan el pas per 

transformar la seva afició en una activitat econòmica. En el marc de la Fira 
Multisectorial de Cambrils es reserva un espai específic per a aquesta activitat i es 
programen mostres de la producció dels creadors com a showroom professional, amb 

formats expositius, d’exhibició en el cas d’arts escèniques o fins i tot com a tallers 
oberts en directe. Es fa difusió professional entre el sector artístic, es prepara un 
catàleg virtual (i en format paper en funció de la disponibilitat de recursos) i es promou 

la trobada entre els creadors i possibles programadors o compradors. De forma prèvia 
a l’esdeveniment es programen tallers breus per als creadors participants per aportar-
los coneixements i tècniques de màrqueting, elaboració de producte, comunicació i 
venda, per tal que aprofitin l’esdeveniment. Aquesta acció és la mateixa que es 
desenvolupa en l’eix Treballem i Estudiem, com a acció 2.3.4. però doblem la seva 
presència en el PMJC perquè persegueix l’assoliment d’objectius propis dels dos eixos, 
en un cas amb propostes d’emprenedoria econòmica en qualsevol àmbit, i en l’altre 

amb propostes específicament creatives. 
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Tots els joves que tinguin algun tipus d’inquietud al voltant de la creació artística han de trobar 
recursos mínims per desenvolupar-la, espais per experimentar amb la disciplina que triïn i 

mecanismes per mostrar i difondre la seva producció. Amb aquesta afirmació tan simple com 
a premissa central, aquest programa preveu diverses accions que miren d’estimular la pràctica 
artística aportant criteri, elements formatius i suport per a la difusió i el reconeixement públic 
de la tasca dels joves en aquest àmbit. Les diferents modalitats de suport que es programen 

pretenen incorporar sempre elements educatius i formatius per acompanyar el progrés creatiu 

RECURSOS  
Humans 

Dos tècnics/ques de joventut 
Un dinamitzador/a 

Pressupostaris 
50.000 € per a programacions d’oci contemplades al programa 

Físics 
Ateneu Juvenil 
Fira Multisectorial de Cambrils 

Espais culturals i socials alternatius (CIM) 

BAJOCA 
 Registre del nombre d’assistents als actes de cada acte o activitat 
 Nombre de creadors que presenten obra al Niu per edat, gènere i disciplina artística  
 Nombre de joves implicats en els processos participatius d’organització de les 

programacions 

Programa 5.2.  

Creadors 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 5.1.3. (Viudnit) es combina amb les accions 3.2.1. (Viudnit) i l’acció 6.1.2. 

(Una coordinadora) 
 L’acció 5.1.5. (Lloc de trobada) combina amb les accions 2.1.5. (Lloc de trobada) i 

6.1.1. (Un col·lectiu) 

 L’acció 5.1.6. (El Niu) combina amb les accions 2.3.4. (El Niu) i 5.2.6. (Mostra de 
joves creadors) 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 L’acció 5.1.4. (Festa Major Jove) fa necessari el treball en cooperació des del primer 

moment amb el Departament de Festes 
 L’acció 5.1.6. (El Niu) fa necessari el treball en cooperació des del primer moment 

amb el Departament de Promoció Econòmica 
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dels joves i es proposen impulsar l’activitat artística més enllà del propi municipi, obrint les 
primeres portes als circuits creatius del país i, especialment, al contacte amb joves creadors 
d’altres territoris. En aquest context, els suports que s’ofereixin (beques, espais, 
assessorament...) s’entendran com un compromís a dues bandes: mentre l’administració 
aporta recursos, els joves es comprometen a fer-ne un ús responsable, destinat al seu 
aprenentatge com a creadors, amb un retorn públic clar en forma de mostres, exhibicions i 

participació en activitats col·lectives. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Accions 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 

5.2.1. Beques per a la producció artística 
Es convoquen beques en quatre disciplines diferenciades: producció musical, 
producció escènica, producció en arts visuals i producció literària. Les convocatòries 

seran sempre biennals i alternes, de manera que cada any se’n convocaran dues. 
Cada beca consisteix en una aportació econòmica que s’ha de destinar a les despeses 
de producció d’una creació artística en l’àmbit especificat. Aquestes despeses poden 

incloure adquisició de materials, lloguers d’espais o materials, formació, edició, 
exhibició o manutenció del creador durant el període de producció. Els aspirants a les 
beques han de presentar un projecte de producció que inclourà sempre una previsió 
temporal, un pressupost global d’execució i una proposta bàsica d’edició, mostra o 

exhibició de l’obra. Els creadors es comprometen a presentar el resultat o estrena de 
la seva producció a Cambrils en el transcurs de la Mostra de Joves Creadors (acció 
5.2.2.)  en algun altre esdeveniment propi de la programació del PMJC, i a incorporar 
en qualsevol mostra o exhibició del treball que es faci més enllà del municipi l’escut 
de l’ajuntament i el logotip del PMJC com a coproductors del projecte. La beca inclou 
sempre un seguiment o acompanyament del projecte de producció, de manera que 

es poden rebre suports en forma d’assessorament i orientació tècnica. La despesa de 
la beca s’ha de justificar íntegrament. 

Objectius específics 

3 2 

Garantir que tots els 

joves amb inquietuds i 
curiositat per la 
pràctica creativa 
trobaran recursos 

mínims per 
experimentar, 

aprendre i mostrar el 

resultat del seu treball. 

Generar plataformes 
bàsiques de difusió de 
la producció artística 

dels joves en forma de 
programacions anuals 

estables i amb 
recursos per a 

l’exhibició i distribució. 

Incentivar els ajuts i 
suports materials a la 
creació com a eines 

educatives 
d’aprenentatge i 

acompanyament per 
als creadors. 
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5.2.2. Producció in progress 
Aquesta acció dona continuïtat a l’anterior (Beques per a la producció artística) perquè 
planteja, simplement, un seguiment o acompanyament als processos de producció 

becats. Es tracta d’una tasca bàsica de dinamització que busca mantenir el contacte 
amb els creadors de manera permanent, seguint l’evolució dels seus projectes, 
donant-los suport en forma d’assessorament i recerca de recursos no materials 
(formació, orientació, contactes, difusió, etc.) i mantenint una vinculació amb el 
programa. Es tracta de donar suport a la trajectòria artística, però també al creixement 
que aporta aquest procés a nivell personal, com a projecte professionalitzador (si és 
el cas), en la recerca d’autonomia i en les possibles aportacions en les polítiques de 

participació. En darrer terme, intentarà també generar relació de xarxa entre els 
diferents creadors, de manera que es fomenti la creació d’una comunitat artística de 
suport mutu i intercanvi. 

5.2.3. Galeria urbana 
Projecte d’art al carrer en el qual es produeixen diverses intervencions artístiques de 
temàtica lliure de la mà d’artistes majoritàriament amateurs però sense descartar els 
que ja compten amb una trajectòria remarcable. L’objectiu del projecte és fer 
pedagogia de l’art urbà, per tal de despullar de negativitat les intervencions al carrer i 

donar un reconeixement públic a expressions artístiques com les pintures o grafittis. 

Es tracta d’exemplificar que aquest tipus d’intervencions poden ser molt riques, 
diverses, carregades de contingut i missatge, i amb nivells artístics diversos. Els 
creadors interessats presentaran propostes d’intervenció mural, i el Departament de 
Joventut es farà càrrec del costs dels materials necessaris. Cada intervenció tindrà el 
seu codi QR, a través del qual es podria accedir, via smartphone, a una explicació de 
l’obra i del seu creador. Totes o algunes de les obres poden tenir posterior repercussió 

en l’acció 5.2.6. (Mostra de joves creadors). 
 
 
 
 
 
 

5.2.4. Bucs d’assaig musical.  
Gestió estable dels bucs d’assaig musical de l’Ateneu Juvenil a través d’un sistema de 
lloguer variable dels espais i un treball de dinamització dels col·lectius musicals que 
en puguin ser usuaris potencials i entre els quals es promourà la cogestió. Cal en 
primer lloc una avaluació tècnica i econòmica de les necessitats materials dels 

equipaments (reformes físiques, instal·lacions tècniques i adquisició de material) per 
tal que es pugui planificar i calendaritzar un programa d’inversions. Coneixent les 
capacitats tècniques de l’equipament i els terminis en què seran disponibles, s’inicia 
un treball de dinamització que passa per convocar sense exclusions tots els joves 
interessats en l’activitat musical, sense distinció d’estils ni estètiques i se’ls proposa 
la implicació en la gestió del servei. La gestió ha d’incloure un sistema de recaptació 
per lloguer d’espais, un model de reinversió dels ingressos en el propi servei 

(adquisició de material i contraprestacions econòmiques si hi ha un servei concret de 
gestió), una programació d’activitats musicals al propi Ateneu (relacionada amb les 
programacions Viudnit, Lloc de trobada i La Sala) i un model d’autoorganització del 

col·lectiu musical, que idealment s’integraria en l’acció 6.1.1. (Un col·lectiu). 
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RECURSOS  
Humans 

Dinamitzador 
Pressupostaris 
50.000 € programacions i beques 

Valoració de les necessitats d’inversió lligades als bucs musicals 
5.000 € assessorament extern en disciplines artístiques 

Físics 
Ateneu Juvenil 

Equipaments de carrer per la Galeria urbana (pistes, skate, murs) 

5.2.6. Mostra de joves creadors 
Programació anual, concentrada en uns dies concrets (al voltant d’una setmana) en 
la que es mostren produccions artístiques elaborades per joves de Cambrils i d’altres 
indrets de Catalunya. La mostra es concep com la culminació pública de la diversitat 

d’accions del PMJC que tenen a veure amb la promoció artística, de manera que es 
genera buscant la complementarietat amb les accions 5.1.6. (El Niu) i 5.2.3. (Galeria 
urbana), presentant en estrena les produccions becades a l’acció 5.2.1. (Beques per 

la producció artística), incorporant obra a través dels intercanvis de l’acció 5.2.5. (Mira 
què fan) i integrant el treball dels usuaris de l’acció 5.2.4. (Bucs d’assaig musical). La 
idea és que a través de diversos instruments es treballa la promoció artística durant 
tot l’any i que en la mostra es produeix una eclosió pública de tota la tasca de fons 

per tal de fer difusió dels joves creadors, de promoure discurs positiu al voltant dels 
joves i de generar un pol d’atracció que superi el territori municipal. És per aquesta 
raó que una de les intencions de la mostra ha de ser capitalitzar l’activitat artística 
juvenil del conjunt de la comarca o àrea d’influència de Cambrils. Cal convertir-la en 
una referència de la creació juvenil perquè ampliant la seva repercussió s’amplia el 
servei que presta als creadors participants, amplia les possibilitats d’aprenentatge i 
multiplica les possibilitats d’introduir-los en les xarxes i mercats artístics del país. 

 
 

5.2.5. Mira què fan 
Relació amb projectes de creació juvenil d’altres municipis catalans, per compartir 
experiències de treball tècnic i promoure activitats d’intercanvi entre creadors dels 
diversos municipis. S’ha d’iniciar sota la forma de relacions bilaterals i amb 
experiències puntuals i hauria d’anar evolucionant cap a la creació d’una petita xarxa 
de projectes de joves creadors d’arreu del territori català. Estaríem parlant, per tant, 
de municipis distribuïts arreu del territori per promoure el coneixement de realitats 

diferents. A banda del treball tècnic, la dotació de recursos d’aquesta acció s’hauria de 
limitar a cobrir despeses de creadors de Cambrils per tal que puguin participar en 
esdeveniments o trobades artístiques en aquests municipis (comunicacions, transports 

i necessitats tècniques) i a l’ús dels esdeveniments del PMJC lligats a la promoció 
artística (El Niu, La Mostra de Joves creadors, Viudnit, Galeria urbana) per tal que 
puguin acollir creadors dels altres municipis. En un estat d’evolució ideal, la xarxa 
hauria de poder generar un circuit de joves creadors d’arreu del territori. 
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Una de les queixes recollides amb certa insistència en el procés participatiu previ a la elaboració 
d’aquest PMJC és una atenció insuficient als gustos o demandes dels joves a l’hora de 
programar. Aquesta mancança s’ha de resoldre en termes generals a través del treball 

d’interlocució i creació de vincle amb els joves, que a mig termini ha de permetre que les 
propostes i opinions dels joves, vehiculades a través de xarxes de dinamització, mecanismes 
de participació, i col·lectius de joves organitzats, arribin a les instàncies programadores. 
Aquest treball de fons, però, no s’ha de contradir amb l’aprofitament de totes les oportunitats 
que sigui possible per fer aflorar les propostes dels joves a través d’accions concretes. És per 
això que les accions d’aquest programa, seguint aquesta línia, senyalen esdeveniments o 
programacions que poden vehicular-se directament a través de la participació juvenil. 

Cadascuna d’elles és subsidiària de diversos programes o accions del pla que treballen la 
dinamització artística o la participació, i la seva concreció, per tant, hauria de ser el resultat 
d’aquest treball previ, continuat. Aprofitem per destacar, en conseqüència, que gairebé sempre 
l’èxit de determinades programacions no depèn tant de les condicions mateixes de la seva 
execució, com del treball previ de dinamització i interlocució juvenil. Si disposem de recursos 
suficients per fer aquest treball de fons amb garanties, els resultats en forma d’activitats i 
programacions concretes arribaren per si mateixos, fluidament. Igualment, quan una activitat 

concreta no funciona la major part de vegades és a causa de l’absència d’un treball previ de 

dinamització o bé de la disposició d’uns recursos escassos o insuficients per a mantenir una 
bona interlocució amb els joves. 
 
 
 

 

BAJOCA 
 Registre de joves del municipi que practiquen o estan interessats en alguna activitat 

artística, segons edat, gènere, forma d’agrupació si és el cas i disciplina artística 
 Nombre de creadors o col·lectius de creadors implicats en les diverses 

programacions artístiques distingint entre els d’origen cambrilenc i els forans 
 Nombre de projectes presentats a les beques 
 Estimació d’assistents a les diferents programacions artístiques, acte per acte, i en 

conjunt per a cada cicle 
 Quantificació de produccions o obres presentades a la mostra 

ACCIONS COMBINADES 
 Totes les accions d’aquest programa combinen entre si perquè la seva execució està 

lligada a programacions i serveis concrets. 
 L’acció 5.2.4. (Bucs d’assaig musical) combina amb les accions 5.1.3. (Viudnit a 

l’Ateneu), 2.1.5. (Lloc de trobada), 5.3.4. (La Sala) i 6.1.1. (Un col·lectiu). 
 L’acció 5.2.6. (Mostra de joves creadors) combina amb les accions 5.1.6. i 2.3.6. (El 

Niu) i 5.3.4. (La Sala). 
 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 Tot el programa s’ha de treballar en cooperació amb el Departament de Cultura 

Programa 5.3.  

Programem 
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Accions 
 
 
 
 
 
 
Accions 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1 

5.3.2. Revetlla Sant Pere Jove 
Organització de la revetlla amb la participació dels joves, individualment o a través 
de grups i col·lectius, fins al màxim nivell possible d’implicació en la cogestió. La 
organització en cap cas s’ha de traduir en la simple realització d’un concert o festa a 
través de l’aportació d’un pressupost que un o diversos col·lectius gasten amb la 
simple contractació de serveis externs. Ha de preveure sempre implicació directa dels 
joves en les tasques de gestió i ha d’incorporar activitats que vagin més enllà de la 

simple “festa”. L’articulació d’aquest esdeveniment ha de ser una de les accions 
pròpies del programa Ja us ho fareu. En tot cas, l’execució d’aquesta acció ha d’estar 
condicionada a la qualitat participativa de l’acte. Si, per les circumstàncies puntuals 
o conjunturals que sigui, aquest mínim nivell no es dona, és preferible renunciar, 
simplement, a l’organització de l’acte, sense que aquest fet s’hagi de percebre com 
un fracàs o una errada del PMJC. La simple organització d’una revetlla en cap cas 
forma part dels objectius de fons d’una política de joventut, i es justifica la seva 

presència aquí només pel caràcter participatiu que, eventualment, pugui tenir. En 
absència d’aquest element, és preferible no celebrar l’esdeveniment i continuar 

treballant en tasques d’interlocució i dinamització per fer possible en el futur aquesta 
actuació o qualsevol altra que sigui adequada a les dinàmiques generades. 

3 2 

Garantir anualment 
l’existència d’un 

nombre rellevant 
d’esdeveniments  
adreçats als joves 

organitzats amb la 
seva participació 

directa. 

Incentivar la 
implicació dels joves 

en la gestió o cogestió 
dels esdeveniments 
que se’ls adrecen a 

ells, per anar més 
enllà del simple gaudi 
de les activitats com a 

usuaris. 

Visualitzar la capacitat 

real dels joves de 
gestionar espais 

d’interès i 

programacions amb 
vocació pública. 

Objectius específics 

5.3.1. El 19 a les 19 
Acció participativa que consisteix a programar d’acord amb els joves el calendari festiu 

entre l’estiu i l’hivern, prenent com objecte de treball les revetlles de Sant Pere i la festa 
de Cap d’Any i les activitats adreçades als joves de la Festa Major. En el cas de les dues 
revetlles existeix una tradició remarcable que consisteix a elaborar la programació de 

forma acordada amb els joves i, d’altra banda, existeix una demanda difusa dels joves 
sobre la necessitat que la Festa Major inclogui activitats més específiques per a ells. El 
19 a les 19 consistirà en una trobada-jornada en la qual es debatrà en un procés 
participatiu els continguts dels tres esdeveniments, amb el màxim nivell de participació 
que desitgin i vulguin assumir els joves, per programar-los i organitzar-los. 
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5.3.3. Cap d’any 
Organització de la festa de Cap d’any amb la participació dels joves, individualment 
o a través de grups i col·lectius, fins al màxim nivell possible d’implicació en la 

cogestió. La organització en cap cas s’ha de traduir en la simple realització d’un 
concert o festa a través de l’aportació d’un pressupost que un o diversos col·lectius 
gasten amb la simple contractació de serveis externs. Ha de preveure sempre 

implicació directa dels joves en les tasques de gestió i ha d’incorporar activitats que 
vagin més enllà de la simple “festa”. L’articulació d’aquest esdeveniment ha de ser 
una de les accions pròpies del programa Ja us ho fareu. En tot cas, l’execució 

d’aquesta acció ha d’estar condicionada a la qualitat participativa de l’acte. Si, per 
les circumstàncies puntuals o conjunturals que sigui, aquest mínim nivell no es dona, 
és preferible renunciar, simplement, a l’organització de l’acte, sense que aquest fet 
s’hagi de percebre com un fracàs o una errada del PMJC. La simple organització d’una 
festa en cap cas forma part dels objectius de fons d’una política de joventut, i es 
justifica la seva presència aquí només pel caràcter participatiu que, eventualment, 
pugui tenir. En absència d’aquest element, és preferible no celebrar l’esdeveniment i 

continuar treballant en tasques d’interlocució i dinamització per fer possible en el 
futur aquesta actuació o qualsevol altra que sigui adequada a les dinàmiques 
generades. 
 

5.3.4. Concert de la fira 
Organització del concert amb la participació dels joves, individualment o a través de 
grups i col·lectius, vinculats a la gestió participada dels bucs musicals i, per tant, a 
l’acció 6.1.1. (Un col·lectiu). Cal assolir el màxim nivell possible d’implicació en la 

cogestió. La organització en cap cas s’ha de traduir en la simple realització d’un 
concert a través de l’aportació d’un pressupost que un o diversos col·lectius gasten 
amb la simple contractació de serveis externs. Ha de preveure sempre implicació 

directa dels joves en les tasques de gestió i ha d’incorporar activitats que vagin més 
enllà de la simple “festa”. De manera ideal, l’articulació d’aquest esdeveniment 
hauria d’integrar-se en el funcionament del col·lectiu que assumeix la gestió o 
cogestió dels bucs musicals, de manera que fos un instrument més al servei de la 

seva consolidació i actuació estable. En tot cas, l’execució d’aquesta acció ha d’estar 
condicionada a la qualitat participativa de l’acte. Si, per les circumstàncies puntuals 
o conjunturals que sigui, aquest mínim nivell no es dona, és preferible renunciar, 
simplement, a l’organització de l’acte, sense que aquest fet s’hagi de percebre com 
un fracàs o una errada del PMJC. La simple organització d’un concert en cap cas 
forma part dels objectius de fons d’una política de joventut, i es justifica la seva 
presència aquí només pel caràcter participatiu que, eventualment, pugui tenir. En 

absència d’aquest element, és preferible no celebrar l’esdeveniment i continuar 
treballant en tasques d’interlocució i dinamització per fer possible en el futur aquesta 
actuació o qualsevol altra que sigui adequada a les dinàmiques generades. 
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RECURSOS  
Humans 

Tècnic/a de Joventut 
Dinamitzador/a 
Pressupostaris 

Segons disponibilitats municipals anuals destinades a programacions 
festives 

Físics 
Ateneu Juvenil 
Espais públics del municipi per a la celebració de grans 

esdeveniments. 

BAJOCA 
 Estimació d’assistència a grans actes públics (concerts i revetlles) 
 Registre d’assistents a les actuacions realitzades a la Sala 
 Nombre de joves individuals i/o col·lectius implicats en la gestió o cogestió de les 

activitats 
 Nombre d’actuacions realitzades per part de grups o creadors del municipi 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 5.3.1. (El 19 a les 19) combina amb el 5.3.2. (Revetlla de Sant Pere) i el 

5.3.3. (Revetlla de Sant Joan) 

 Totes les accions d’aquest programa combinen amb l’acció 5.2.4. (Bucs d’assaig 
musical) 

 L’acció 5.3.4. (La Sala) combina amb les accions 5.1.3. (Viudnit a l’Ateneu) i 5.2.6. 
(Mostra de joves creadors). 
 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 Les accions 5.3.1. (Revetlla de Sant Pere), 5.3.2. (Cap d’any) i 5.3.3. (Concert de la 

fira) s’ha de gestionar en cooperació amb el Departament de Festes 

 L’acció 5.3.4. (La Sala) s’ha de gestionar en coordinació amb el Departament de 
Cultura. 

5.3.5. La Sala 
Gestió d’una programació estable d’actuacions artístiques en la sala de l’Ateneu 
Juvenil. Cal assolir el màxim nivell possible d’implicació en la cogestió. La organització 

en cap cas s’ha de traduir en la simple realització d’un concert a través de l’aportació 
d’un pressupost que un o diversos col·lectius gasten amb la simple contractació de 
serveis externs. De manera ideal, l’articulació d’aquest esdeveniment hauria 
d’integrar-se en el funcionament del col·lectiu que assumeix la gestió o cogestió dels 
bucs musicals, de manera que fos un instrument més al servei de la seva consolidació 
i actuació estable. Igualment, la programació s’hauria d’integrar en els cicles Viudnit i 

en la Mostra de creadors juvenils. La programació ha de generar un projecte de 
producció concret que ha de preveure ingressos i vies alternatives de funcionament. 

Només quan existeixin aquestes bases té sentit una aportació concreta de pressupost 
del PMJC. Hi ha d’haver al darrere, per tant, una forta tasca de dinamització.  
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        Comunitat jove 
 

La participació ha de ser assumida en el conjunt del PMJC com una manera 

de treballar; com un mètode, si es vol. Així, totes les accions del pla han 
d’estar impregnades d’aquesta perspectiva, i han de contemplar sempre un 
marge per a la participació. La profunditat i l’abast d’aquesta participació l’han 

de decidir els propis joves, de manera que sigui el seu interès pels continguts 
i per la forma que han de tenir allò que defineixi el grau de participació. 

L’actuació de l’ajuntament ha de garantir que els recursos, serveis i 
programacions mínims necessaris per als joves seran presents en l’acció 
pública, i el grau de participació que hi hagi en la seva gestió ha d’estar en 

mans de la voluntat dels propis joves. Dit d’una altra manera, el Departament 
de Joventut fa possible que un nivell bàsic d’acció adreçada als joves sigui 

sempre present, i l’espai que ocupa en aquesta acció la participació el 
decideixen el propis joves. Allí on no arribi la participació arribarà l’acció 

municipal. Ara bé, la participació requereix aprenentatge i pràctica, amb 
l’aspiració que arribi a convertir-se en un hàbit. El darrer eix del pla és el que 
intenta generar instruments per promoure aquests aprenentatges i espais per 

experimentar amb activitat real els mecanismes de participació. Es tracta, 
d’una banda, de generar les condicions necessàries per tal que es generin 

formes d’organització que vehiculin la participació, i d’una altra, de fer 
propostes directes de participació als joves per tal que comprovin per la 
pròpia experiència que l’apoderament és possible si prenen la decisió 

d’actuar.  
 

 
 
  

 
 

 
 

Aquest programa planteja la creació d’instruments de participació que es converteixin en 

vehicles per a la posada en pràctica de les propostes juvenils. El Departament de Joventut 
dinamitza, promou i anima a l’acció dels propis joves, aporta recursos i acompanya els 
processos per tal d’ajudar a la seva concreció. Les denominacions de les accions i dels òrgans 
que eventualment s’hi puguin generar són purament indicatius i en bona lògica canviaran si 
els processos de participació funcionen mínimament bé. Per aquesta raó es bategen les accions 
amb noms neutres, que miren d’evitar connotacions (col·lectiu, coordinadora...). En termes 
metodològics, el Departament de Joventut vetllarà per tal que la participació respecti la idea 

del servei públic. En la mesura que es gestionen recursos públics, cal garantir que les accions 
que es derivin del seu ús tenen com a objectiu justament el be públic. És així, també, com 
l’acompanyament tècnic ha d’ajudar a descartar dels processos participatius totes aquelles 
actuacions o maneres de treballar que confonen la participació amb la gestió d’uns interessos 
privats, per molt que estiguin integrats per joves o per activitats creatives o culturals. És en 
aquest context que pren sentit la idea d’aprenentatge i que ens porta a construir allò que 
genèricament hem anomenat Comunitat jove. La participació en el seu màxim grau de 

desenvolupament ens porta a la idea de desenvolupament o gestió comunitària, i això implica 
que les actuacions tenen com a finalitat màxim el benefici de la col·lectivitat. En aquest cas, 
del conjunt dels joves del municipi. 
 
 
 

Programa 6.1.  

Ja us ho fareu 

6. 
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Accions 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1 

6.1.1. Un col·lectiu 
Promoció d’un grup o col·lectiu de joves usuaris de l’Ateneu Juvenil que participin en 
la definició de continguts, interessos i serveis a gestionar des de l’equipament i, en la 
mesura del possible, en la gestió d’alguna de les seves iniciatives. Especial interès a 
promoure la seva implicació en la dinamització del Lloc de Trobada i en la programació 

Viudnit. Es destacarà com a possibilitat la idea d’especialitzar els joves que hi participin 
en alguna de les formes d’activitat de l’Ateneu. Com a exemple pràctic d’aquesta idea, 
s’impulsarà el col·lectiu de músics als quals es proposarà la cogestió dels bucs d’assaig 
musical i de la programació de la Sala. La idea general consisteix a treballar la 
participació a partir de projectes concrets (programacions) amb referents físics clars 
(l’Ateneu Juvenil). Una evolució correcta de les iniciatives desenvolupades en el marc 
de l’Ateneu hauria de poder evolucionar cap a un òrgan o sistema estable de 

participació juvenil al municipi, en una mena de coordinadora general. 

Objectius específics 

3 2 

Promoure formes 

d’organització dels 
joves que ajudin a 

desenvolupar 
projectes i accions 

concretes gestionats 
de forma participativa. 

Acompanyar els 
processos participatius 

aportant criteris 
tècnics i de benefici 

públic que produeixin 

un aprenentatge dels 
processos comunitaris 

per la via pràctica. 

Garantir el caràcter 

públic de les accions 
desenvolupades de 
forma participativa 

que usen recursos 
públics. 

6.1.2. Una coordinadora 
Promoció d’un òrgan, entitat o comunitat que vehiculi totes les accions participatives 
o participades del PMJC. Es concep com la culminació d’un procés a mig termini que 
iniciï la seva activitat amb iniciatives concretes, que ajudaran a concretar i a fixar 

objectius pràctics. Aquesta manera de treballar hauria de portar a una evolució 
progressiva a partir del col·lectiu de l’acció 6.1.1. En una projecció ideal del que hauria 
de ser la coordinadora, caldria preveure la participació de joves individuals, de grups 
informals i d’entitats formalment constituïdes. Hauria de ser un òrgan permanentment 
obert a la incorporació de membres o col·laboradors i hauria de fer de la diversitat una 
senya d’identitat. La pròpia coordinadora hauria de decidir si es constitueix en un 
òrgan de matriu institucional (una mena de consell municipal), en un òrgan 

independent (un consell de la joventut local), una entitat amb personalitat jurídica 

pròpia, un coordinadora efectiva d’entitats i col·lectius o qualsevol altre forma 
organitzativa. El paper del Departament de Joventut, en aquest cas, hauria de consistir 
en acompanyar i donar suport al procés de creació i desenvolupament dels seu 
funcionament, en la direcció que decideixin els seus propis integrants. 
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RECURSOS  
Humans 
Tècnic/a de joventut 

Dinamitzador/a 
Pressupostaris 

Dotació anual per a ajuts 
Físics 

Ateneu Juvenil 

BAJOCA 
 Registre d’entitats d’interès juvenils, legalment constituïdes 

 Registre de grups no formals de joves 

 Nombre de participants en els òrgans participatius (col·lectiu i coordinadora) 
 Nombre d’entitats d’interès juvenil sol·licitants d’ajuts 

6.1.3. Convocatòria d’ajuts 
Convocatòria anual d’ajuts o subvencions, segons unes bases aprovades pel propi 
consistori, però que fossin el resultat d’un procés participatiu per definir els criteris de 
concessió. Els ajuts s’han de concedir, lògicament, des del primer any d’existència del 
pla, però la incorporació de criteris participats s’aniria realitzant de forma progressiva en 
funció de la capacitat de funcionament de la coordinadora i d’articular el debat o diàleg 
necessari per definir-los. 

6.1.4. Acompanyament entitats i col·lectius 
Tasca de dinamització estable, complementària o al marge dels procés de creació del 
col·lectiu i de la coordinadora, mercès a la qual l’equip tècnic del Departament de 
Joventut dona suport a entitats existents o a col·lectius en constitució per a organitzar-
se, per gestionar activitats o per prendre decisions sobre el propi funcionament. Especial 

atenció mereixeran els col·lectius no formals, que malgrat no tinguin intenció de 
constituir-se formalment com a associacions, tinguin un funcionament estable i algun 
nivell detectable d’activitat. Aquest tipus de grups són els més freqüents, i cal generar 
vies normalitzades de suport per fer-los visibles, per promoure la seva participació en 
afers d’interès col·lectiu o públic i per integrar-los en els espais habituals d’interlocució 
de la política local de joventut. 

ACCIONS COMBINADES 
 L’acció 6.1.1. (Un col·lectiu) combina amb les accions 5.2.4. (Bucs d’assaig musical), 

5.3.4. (La Sala), 5.1.3. (Viudnit) i 5.1.5. (Lloc de trobada). 
 L’acció 6.1.2. (Una coordinadora) combina amb les accions 5.1.4. (Festa Major Jove), 

5.3.1. (Revetlla de Sant Pere), 5.3.2. (Revetlla de Sant Joan) i 5.3.3. (Concert de la 
Fira). 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 L’acció 6.1.3. (Convocatòria d’ajuts) requereix coordinació amb el Departament de 

Festes i l’administració municipal. 
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Una de les mancances clàssiques de les polítiques de joventut consisteix a restringir l’opinió i 
la implicació dels joves a aquells àmbits que genèricament s’atribueixen al seu interès (l’oci, 

l’ensenyament, el calendari festiu...). Quan parlem de condició juvenil, però, estem 
reivindicant l’existència plena d’una realitat juvenil que actua en el marc del seu entorn social 
com un agent més del seu funcionament i organització. Així, un jove, més enllà de l’interès 
evident pels aspectes concrets de la seva formació i dels seus interessos personals, és un 
ciutadà amb criteri, opinió i capacitat d’actuació. Això que genèricament s’anomena 
apoderament, implica, de fet, que els joves han de poder incidir de manera efectiva en tots 

els aspectes de la vida en comunitat que siguin del seu interès, sense condicionants ni 

limitacions prèvies. En un altre sentit, quan ens referim a les polítiques de participació com un 
instrument d’aprenentatge en la vida en societat i com una escola de democràcia, allò que 
hauríem de destacar és la capacitat real de participar en qualsevol aspecte constitutiu 
d’aquesta vida en comú. Amb aquest programa s’intenta posar en valor tots aquests aspectes 
que, si be no s’exclouen mai de forma explícita, queden tot sovint marginats de les prioritats 
d’actuació de les polítiques de joventut. Proposem mecanismes per tal que els joves opinin en 
qualsevol aspecte de la vida social, cultural i econòmica del seu entorn i que, eventualment 

tinguin l’oportunitat d’influir de manera efectiva en decisions o mesures que els afecten no 
només a ells sinó al conjunt de la ciutadania.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Accions 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Programa 6.2.  

Cambrils pensa en jove 

1 

6.2.1. DO JOVE 
Convocatòria anual d’idees o mesures proposades per joves destinades a produir 
millores en el municipi, en qualsevol àmbit de la gestió pública amb competències 
municipals (urbanisme, via pública, seguretat, ocupació, turisme, medi ambient, 
cultura, etc.). La convocatòria ha d’anar acompanyada d’un treball de dinamització 
desenvolupat a través de les accions del PMJC dedicades al Col·lectiu, a la Coordinadora 

i el programa de Dinamització a l’Institut, i s’ha d’entendre com una aportació dels 
joves (Denominació d’Origen Jove – DO JOVE) del municipi a la vida en comunitat. Cal 
establir un període de temps per a la formulació de propostes, i unes normes molt 

bàsiques i senzilles sobre el contingut de la proposta. S’han de referir a aspectes que 
poden afectar els joves però que tenen repercussió en el conjunt de la població. El 
recull de propostes o idees es fan públiques a través del web de Joventut i generen un 
fòrum de discussió online dinamitzat a través de les xarxes socials. 

Objectius específics 

3 2 

Incentivar entre els 

joves la participació en 
els afers que afecten 

al conjunt de la 
comunitat. 

Generar espais de 
debat entre els joves 
per tal que elaborin 
propostes d’actuació 
referides a qualsevol 

aspecte de la gestió 
pública i els puguin fer 

valer davant dels 
responsables polítics. 

Normalitzar la 
interlocució dels 

responsables polítics 
del municipi amb els 
joves, escoltant les 

seves propostes en els 
termes que ells 

decideixin lliurement. 
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RECURSOS  
Humans 
Tècnic/a de joventut 
Dinamitzador/a 

Informadors/es juvenils 
Pressupostaris 

Cap d’específic, a banda de la difusió i l’ús dels recursos de xarxa 
Físics 
Ateneu Juvenil 

Sala de plens municipal 

6.2.2. DO JOVE - El debat 
El debat sobre les propostes DO JOVE s’inicia a les xarxes socials, però deriva en una 
trobada-assemblea oberta a tots els joves del municipi en la qual els proposants de les 
diferents idees o mesures les expliquen i defensen davant de la resta. Al final hi ha una 
votació dels assistents, que acaben triant una de les idees. L’autor o autors de la idea 
guanyadora organitzen una comissió de treball en la qual participen tots els joves o 

entitats que ho desitgin per desenvolupar mínimament la proposta i donar-li forma de 
document. Per realitzar aquesta feina podran demanar informació i dades relatives als 
àmbits afectats a les instàncies adequades de l’ajuntament, amb el suport i mediació 
del Departament de Joventut.  

6.2.3. DO JOVE - La presentació 
S’organitza una sessió informal del Ple Municipal, en la qual es presenten la Estudiantada 
(programa 4.2.2.) i la DO JOVE. Els joves autors d’ambdues iniciatives les expliquen 
davant dels representants dels diferents grups polítics, els quals els fan preguntes i els 
demanen aclariments. El grup o grups polítics del Govern municipal atenen les 
propostes, les incorporen a l’acció de govern per al següent exercici econòmic o, com a 

mínim, assumeixen el compromís de treballar efectivament en els continguts de les 
propostes. 

6.2.4. DO JOVE - El seguiment 
Les mesures acordades o proposades davant del ple seran objecte de seguiment per 
part dels seus autors i la comissió que finalment n’hagi elaborat la proposta. El 

Departament de Joventut donarà suport a aquesta tasca i farà mediació amb els 
departaments municipals corresponents. En la presentació anual de la proposta 
guanyadora de la DO JOVE davant del ple, el responsable polític de l’àrea municipal 
afectada exposarà l’actuació realitzada en relació amb la proposta presentada l’any 
anterior.  
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A la disposició de recursos per generar espais de participació i a la disposició de mecanismes 
per fer arribar l’opinió i la influència dels joves a les instàncies decisives de la gestió pública 
cal afegir-hi elements concrets que permetin visualitzar l’eficàcia d’aquestes accions. Que 
l’opinió dels joves es té efectivament en compte i que els mecanismes per fer-la pública tenen 
repercussió en la comunitat s’ha de poder demostrar amb accions efectives. Tot i que no són 

les úniques que permeten visualitzar-ho, les accions d’aquest programa pretenen mostrar de 
manera fàcil i directa l’aposta per atendre les demandes, propostes i projectes efectius dels 
joves. Preveu la reserva anual de recursos i espais tècnics al PMJC per incorporar-hi propostes 
i peticions directes dels joves. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

BAJOCA 
 Nombre propostes realitzades i classificació segons àrees municipals afectades 
 Nombre de joves participants en el debat a la xarxa i en el debat presencial 
 Recursos econòmics municipals destinats a atendre la proposta DO JOVE de cada any 

ACCIONS COMBINADES 
 Les tres accions del programa combinen entre sí, i amb les accions 4.2.1. 

(L’arrencada) i 4.2.2. (L’estudiantada). 

 

PROJECTES EN COOPERACIÓ  
 El programa s’ha de desenvolupar amb cooperació amb Alcaldia 

1 3 2 

Visualitzar de manera 
efectiva la incidència 

real de l’opinió i acció 
dels joves en la 

millora, modificació o 
esmena periòdica del 

PMJC. 

Motivar els joves i 
col·lectius juvenils a 

participar amb 
propostes i 

suggeriments concrets 
a la política local de 

joventut. 

Garantir espais 

mínims d’incidència 
juvenil efectiva i 

directa en els 
continguts del PMJC. 

Programa 6.3.  

Tenim pressupost 

Objectius específics 
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6.3.1. Tenim pressupost 
Reserva anual d’una partida del pressupost del Departament de Joventut, inclosa en el 
PMJC, per tal que es decideixi la seva destinació a través d’un procés participatiu dels 
joves articulat a través de la dinamització de la Coordinadora. Els propis joves decidiran 

el mecanisme de decisió i la finalitat dels recursos, que ha de ser diferent a la de 
qualsevol mesura ja existent al PMJC. 

RECURSOS  
Humans 

Tècnic/a de joventut 
Dinamitzador/a 
Pressupostaris 

Reserva anual de 15.000 € per dotar aquestes accions 
Físics 

Ateneu Juvenil 

BAJOCA 
 Nombre de propostes generades i nombre de joves participants al procés participatiu 

6.3.2. Què reforcem? 
Reserva anual d’una partida del pressupost del Departament de Joventut, inclosa en el 
PMJC, per tal que es decideixi a quina acció inclosa en el pla es destina per tal de reforçar-
ne o ampliar-ne l’eficàcia. Es tria a través d’un procés participatiu dels joves articulat a 

través de la dinamització de la Coordinadora. Els propis joves decidiran el mecanisme de 
decisió i la finalitat dels recursos. 

ACCIONS COMBINADES 
 Les accions 6.3.1. (Tenim pressupost) i 6.3.2. (Què reforcem?) combinen amb l’acció 

6.1.2. (Una coordinadora) 
 L’acció 6.3.3. (L’estudiantada) combina amb les accions 4.2.1. (L’arrencada) i 4.2.2. 

(L’estudiantada) 
 
 

6.3.3. L’estudiantada al pla 
La mesura triada en l’acció 4.2.2. (l’Estudiantada) s’incorpora com a nova acció al 
PMJC, en l’execució de l’any següent. 
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Recursos del pla 
Humans, pressupostaris i físics 

 

 
Tota planificació estratègica ha de contenir de manera inexcusable una 

proposta de recursos necessaris per a l’execució de les actuacions que s’hi 
descriuen. Sense aquesta informació el document resultant no seria altra cosa 

que una relació de bones intencions sense connexió amb la realitat. En aquest 
apartat del pla, per tant, enumerem i descrivim, amb tanta precisió com ho 
permeten les circumstàncies, els recursos humans, pressupostaris i físics que 

cal esmerçar en l’execució dels programes i accions que el PMJC preveu per 
al període 2017-2020.  

 
La previsió no és exhaustiva perquè en tractar-se d’un projecte de naturalesa 
pública i de caràcter plurianual, està sotmès a la segmentació pressupostària 

anual, als condicionants legals implícits i a la variabilitat de les circumstàncies 
socials, econòmiques i polítiques del municipi. La intenció de les propostes 

formulades en aquest apartat és establir un llindar mínim de disponibilitats 
econòmiques per a l’execució del pla. Formulat d’una manera senzilla i 
entenedora, caldria remarcar que si en el transcurs dels quatre anys 

d’aplicació del pla no s’arriba a disposar dels recursos que es descriuen aquí 
o d’uns valors que s’hi acostin força (podem establir un llindar màxim del 

10% en l’aproximació), serà necessari reformular el pla de manera 
substancial, reduint el nombre d’actuacions o l’abast de les mateixes. 
 

En un altre sentit, l’assoliment de les disponibilitats requerides en terminis de 
temps diferents als que es proposen permetrien hipotèticament mantenir la 

vigència del pla, però modificant la seva temporització, que s’especifica en el 
capítol següent d’aquest document. Cal també insistir en el caràcter de 
mínims dels recursos proposats, en el sentit que executar les actuacions 

previstes sense arribar a aquest llindar implicarà necessàriament una pèrdua 
qualitativa del projecte. Com a criteri general establim que és sempre 

preferible desenvolupar menys actuacions abans que executar-les amb 
menor qualitat. En les serveis d’intervenció social, educativa i cultural (i els 
de joventut reuneixen aquestes tres condicions a l’hora) la qualitat no és una 

opció sinó una condició d’obligat compliment si es volen assolir els objectius 
perseguits. Reduir la qualitat, per tant, és sinònim de renunciar als objectius. 

És en aquest sentit que els responsables tècnics d’aquest pla defensaran 
sempre que és millor renunciar a desenvolupar determinades actuacions per 
assegurar que la resta s’executaran amb la qualitat necessària, abans que 

retallar la qualitat del conjunt de l’activitat per assegurat que es realitzaran 
totes les accions. 

 
Finalment, remarquem que les tres modalitats de recursos presentats no són 

intercanviables. És a dir, que una reducció dels recursos humans no es pot 
substituir per un increment del pressupost econòmic, a no ser que aquest es 
tradueixi en subcontractació de recursos humans equivalents. Igualment, la 

disponibilitat d’espais o recursos físics no és una alternativa a la disponibilitat 
econòmica o de recursos humans. La proposta de recursos que es formula 
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aquí busca l’equilibri entre les tres modalitats, de manera que l’equip humà 
proposat s’ha pensat per executar de manera adequada el pressupost descrit 
i per gestionar correctament els espais físics disponibles.  

 
Com a criteri general sobre aquesta darrera qüestió, establim que en el cas 

d’una reducció inevitable de recursos respecte a la previsió, l’ordre de 
prioritats serà sempre aquest: recursos humans, econòmics i físics. Allò 
essencial i nuclear en tota política de joventut és la capacitat d’interlocució i 

vincle amb els joves, de manera que la disposició d’un equip de professionals 
adequat és prèvia a qualsevol altra consideració. D’altra banda, deixem els 

recursos físics en darrera posició només perquè la disponibilitat d’espais 
públics per a la dinamització i l’habilitació de serveis i programacions adreçats 
específicament als joves és a Cambrils suficient i prou adaptable per cobrir 

les necessitats bàsiques, fins i tot en el cas que no hi hagi cap increment 
respecte a la situació de partida (2016). 

 
En les pàgines següents relacionem els recursos necessaris per a l’execució 

del PMJC seguint justament l’ordre de prioritats que hem establert (humans, 
econòmics i físics). Cadascun dels tres apartats recullen, resumeixen i 
organitzen els continguts que per a cadascun d’ells s’han anat desplegant en 

tots els programes i accions del pla i que hem presentat en les pàgines 
precedents. Quedarà clara, d’aquesta manera, la impossibilitat d’executar de 

manera adequada algunes d’aquestes accions en el cas que no es disposi dels 
recursos proposats. 
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En el document Cambrils: informe 2016 s’ha descrit l’evolució dels recursos 
destinats al PMJC al llarg dels anys. En allò que respecta als recursos humans 
podem comprovar que els anys de crisi i de conseqüent reducció de 

disponibilitats econòmiques ha portat a una pèrdua de capacitat d’incidència 
derivada de la desaparició del servei d’ocupació juvenil, del biaix de la borsa 

d’habitatge juvenil cap a l’atenció al conjunt de la població i d’una progressiva 
alteració de les funcions i grau d’especialització dels membres estrictes de 
l’equip del Departament de Joventut. La posada en servei de l’equipament 

Ateneu Juvenil va ser útil per contrarestar aquesta pèrdua de capacitat 
d’incidència però, al mateix temps, no disposar d’un equip amb nombre i 

característiques adequades ha hipotecat el desenvolupament d’una part 
substancial del seu potencial. Un dels efectes més clars d’aquesta situació ha 

estat la necessària polivalència dels membres de l’equip; en no disposar del 
nombre adequat de personal, els professionals disponibles han hagut 
d’assumir tasques múltiples i diverses que en condicions normals requeririen 

posicions de treball diferents. Al mateix temps, ha sigut necessari incorporar 
al servei treballadors que no disposaven d’una formació inicial o prèvia 

estrictament adequada, de manera que l’han hagut d’adquirir a través del 
mateix exercici de les tasques assignades. Aquesta situació ens parla bé de 
l’actitud professional de l’equip i de la seva capacitat d’adaptació a les 

circumstàncies, però és innegable que perjudica la prestació de servei amb 
qualitat i allunya alguns programes del grau d’especialització i expertesa 

necessaris. 
 
Per tot plegat, i com a plantejament genèric, el PMJC 2017-2020 es proposa 

assolir les següents fites pel que fa als recursos humans. 
 

1. Recuperació de la capacitat d’incidència en proximitat amb els joves. 
La via bàsica i insubstituïble per aconseguir-ho és consolidar l’equip de 
treball amb què s’arriba a l’any 2016, mantenint les places existents, 

formalitzant la clara adscripció de tots els seus components al 
Departament de Joventut, fent-lo créixer fins al nombre de cinc 

professionals i reorientant parcialment les funcions dels equips de 
consergeria i de la borsa d’habitatge. 
 

2. Reorganització de l’organigrama del Departament de Joventut. 
Més enllà d’assolir els objectius quantitatius expressats en el punt 

anterior, és necessari que l’organigrama expressi amb claredat una 
distribució precisa de funcions i tasques i un grau suficient 
d’especialització en cadascun dels àmbits necessaris. Ho veurem en la 

proposta d’organigrama i en la descripció dels llocs de treball. 
 

3. Adaptació de l’equip de consergeria de l’Ateneu 
En un equipament de serveis a la joventut l’aptitud i la competència en 
l’atenció al públic/usuari és essencial per a totes les posicions, i en especial 

per a aquelles que constitueixen el primer filtre en l’accés a l’edifici. Així, 

Recursos humans 
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cal reconèixer formalment que la primera acollida que es fa dels joves 
usuaris a l’Ateneu Juvenil és essencial per orientar adequadament els 
serveis que després rebran o les activitats en les que després participaran. 

Per aquesta raó, cal reconèixer al Departament de Joventut la capacitat 
d’incidir en la formació continuada d’aquestes persones, en orientar i 

establir normes de treball i atenció al públic i, en la mesura que sigui 
necessari, en integrar-les en l’equip dinamitzador d’acord amb les seves 
possibilitats i formació. Caldrà, lògicament, establir els acords i 

coordinacions necessaris amb els altres departaments de què depengui 
aquest mateix personal. 

 
4. Recuperar orientació juvenil de la borsa d’habitatge 

Hem vist que, en la mesura que l’accés a un habitatge digne es converteix 

en una prioritat d’actuació social per al conjunt de la població, l’orientació 
als joves del servei Borsa d’Habitatge Jove ha retrocedit amb claredat. No 

s’ha de desatendre, òbviament, les necessitats d’habitatge de la població 
adulta, però sí que es necessari incrementar la capacitat de servei als 

joves, clarament disminuïda respecte als primers anys de gestió del 
servei. Hem vist que les mancances són d’actuacions dinamitzadores i en 
relació amb els propis joves i el mercat, de manera que la única manera 

viable de fer-ho és incrementant la dedicació especialitzada a aquest 
àmbit. Per aquesta raó es proposa l’increment en mitja jornada laboral 

d’un membre de l’equip. Aquest increment es reflecteix en la proposta de 
previsions pressupostàries. 
 

 

Distribució de funcions i responsabilitats 
 
En l’equip del Departament de Joventut totes les posicions professionals han 
d’assumir responsabilitat en les tasques d’interlocució i treball en proximitat 

amb els joves, essent aquesta funció essencial en tota política de joventut i 
encara més en una que presenta un grau elevat de desenvolupament, com 

és el cas de Cambrils. Aquestes funcions s’estableixen amb l’assignació de 
tasques en el desplegament de programes i accions concretes, segons les 

directrius que estableixi en cada cas i de forma variable la Cap Tècnica del 
Departament de Joventut, i que es podran precisar en el pla d’actuació anual 
amb què es desplegui cada dotze mesos el PMJC. 

 
Però dues de les posicions presents en l’organigrama han de desenvolupar, 

necessàriament, funcions i responsabilitats lligades a aspectes de gestió que 
ocupen un percentatge remarcable de la seva jornada laboral. Es tracta de la 
Cap Tècnica del Departament de Joventut (amb funcions directives, de 

planificació, d’interlocució política i tècnica i de representació) i la 
Coordinadora de programes (amb funcions administratives, logístiques i de 

coordinació amb els serveis municipals).  
 
El pes fonamental de la interlocució juvenil i del treball en proximitat, per 

tant, recaurà en les altres tres posicions que descriurem més endavant: el 
Responsable del Servei d’Informació Juvenil, el Responsable de Dinamització 

de l’Ateneu Juvenil i l’Educador-dinamitzador. En el primer cas el nivell 
d’especialització és alt i de la màxima importància, atès que el Servei 
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d’Informació Juvenil té un paper central en el desplegament de pràcticament 
tots els serveis adreçats directament als joves, i es converteix en el punt de 
contacte de primer accés per a qualsevol jove que vulgui o necessitat adreçar-

se al Departament de Joventut. És l’encarregat, a més, d’elaborar continguts, 
gestionar-los i difondre’ls a través dels mitjans de comunicació en línia de 

què disposa el departament. La seva funció d’interlocució es desplega 
essencialment a través de la seva presència física en el servei d’informació, i 
puntualment en el desplegament territorial a través de la xarxa de 

corresponsals. 
 

El responsable de dinamització i l’educador-dinamitzador són, per la seva 
banda, les dues figures professionals essencials per revertir les mancances 
que ha tingut durant els darrers anys l’acció de la política local de joventut: 

la capacitat de treball estable de dinamització, amb presència física estable 
als espais de trobada i relacionals de l’Ateneu Juvenil i amb treball sistemàtic 

en medi obert (treball de carrer) en els espais de referència dels joves. El 
responsable de dinamització tindrà a les seves mans la funció essencial 

d’organitzar les tasques de dinamització que són en l’essència de la política 
de joventut i en els quals es juguen essencialment les possibilitats reals d’èxit 
de bona part dels programes i accions del PMJC. L’educador-dinamitzador 

compartirà tasques amb el responsable de dinamització i farà suport, al 
mateix temps, al responsable del servei d’informació juvenil. Entre aquestes 

tres figures es cobriran els horaris d'atenció directa i estable en l’Ateneu 
Juvenil i s’establirà un sistema de presència continuada en els espais de 
referència del municipi. 

 
No fixem un timing concret per a realitzar-les, però en conseqüència amb la 

descripció de funcions que acabem de realitzar, les transformacions que 
caldrà realitzar en l’equip de recursos humans del PMJC seran, per ordre de 
prioritat, les següents: 

 
1. Crear i especialitzar un lloc de treball com a responsable del Servei 

d’Informació Juvenil, amb reconeixement tècnic. 
 
2. Complementar la retribució de la coordinadora de programes per adequar-

la a les responsabilitats que assumeix i que van més enllà de les 
estrictament administratives. 

 
3. Cal que la situació pràctica de gestió compartida de l’equip de consergeria 

entre els Departaments de Joventut i d’Ensenyament es reflecteixi en la 

dotació pressupostària per aquest concepte: el 50% de la despesa ha de 
passar formalment al pressupost de Joventut. 

 
4. Crear i especialitzar un lloc de treball com a responsable de Dinamització 

de l’Ateneu Juvenil, amb reconeixement tècnic 

 
5. Crear un lloc de treball d’educador-dinamitzador 

 
 
Les tres primeres accions s’han de poder aplicar amb la màxima urgència, 

dintre del primer any d’execució del PMJC. 
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La quarta s’hauria de poder aplicar-se també durant 2017, tot i que es podria 
allargar fins a 2018 si es fes en l’inici de l’any. 

 
La cinquena es podria assumir en algun moment de 2018 o 2019, com a tard. 

 
El retard en la creació i contractació de la figura de l’educador-dinamitzador 
condicionarà l’execució de programes bàsics d’interlocució, que hauran de ser 

assumits en solitari i amb les limitacions que calgui, pel responsable de 
dinamització. Els principals programes afectats serien el 2.1., el 4.2., el 5.1., 

el 5.3. i tots els de l’àmbit 6. En molts casos les accions previstes al PMJC 
s’haurien, senzillament, suspendre. 
 

Tot seguit descrivim les cinc posicions de l’equip del Departament de Joventut 
i les presentem en un organigrama. 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Oficina tècnica de joventut 

 

 

Cap tècnica del Departament de Joventut 

Responsable tècnic de l’aplicació del PMJC, del seu seguiment, avaluació i 
revisió. 

 
Tasques i funcions 

 
 Coordina i dinamitza l’equip 

 Gestiona el pressupost del departament i de l’Ateneu Juvenil 
 Gestiona els recursos humans de l’Ateneu Juvenil propis del Departament 

de Joventut i de serveis generals de l’equipament (consergeria), 

conjuntament amb el Cap Tècnic del Departament d’Ensenyament. 
 Elabora del pla de gestió de l’equipament i en gestiona les incidències i 

necessitats de manteniment i millora. 
 Coordina la política comunicativa del PMJC 
 Elabora els projectes derivats del PMJC i en coordina la tramitació per a la 

seva aprovació i sol·licitud d’ajuts i subvencions 
 Elabora les resolucions i propostes per a la Comissió Informativa de 

Joventut de l’Ajuntament de Cambrils 
 Representant temporal dels Serveis d’Informació Juvenil de Tarragona a 

la Comissió Tècnica Assessora de Serveis d’informació Juvenil de 

Catalunya. 
 Interlocució tècnica amb altres departaments municipals 

 Coordinació del servei de la Borsa d’Habitatge de Cambrils (gestió 
convenis, memòries....) 

 Interlocució tècnica amb el responsable polític del Departament de 

Joventut 
 Interlocució tècnica amb altres administracions en matèria de joventut 

 Interlocució amb associacions i col·lectius juvenils 
 Execució i dinamització de programes prioritaris del PMJC 
 

 

Coordinadora de programes 

Responsable de la tramitació administrativa i tècnica dels programes del PMJC 

i coordinació de la seva execució. 
 
Tasques i funcions 

 
 Tramita i fa seguiment dels expedients i procediments municipals de tots 

els programes i accions del PMJC i coordina la logística de la seva execució 
 Serveis complementaris del Departament de Joventut (administració, 

correu, arxiu, comptabilitat, expedients i ordres de treball) 
 Enllaç administratiu amb el conjunt de departaments i serveis municipals 
 Elabora la documentació administrativa de les justificacions de 

subvencions 
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 Gestió d’espais i reserva de sales de l’Ateneu Juvenil 
 Gestió d’agendes de joventut 
 Substitucions de l’informador i la tècnica de joventut 

 Tramet la facturació de la borsa d’habitatge per a la justificació de 
convenis 

 Secretària de la Comissió Municipal de Joventut 
 Interlocució amb associacions i col·lectius juvenils 
 Coordinació tècnica de les programacions d’activitats 

 Execució i dinamització de programes relacionats amb la prestació de 
serveis 

 
 
 

Tècnic. Responsable del Servei d’Informació Juvenil 

Responsable tècnic del Servei d’Informació Juvenil i dels serveis d’orientació 
i acompanyament que se’n deriven. 

 
Tasques i funcions 

 
 Recerca, tractament i difusió de la informació 
 Primera atenció als usuaris i visitants de l’Ateneu Juvenil 

 Atenció a consultes presencials, telefòniques i digitals 
 Gestió de continguts dels espais web i xarxes socials del Departament de 

Joventut 
 Gestió i dinamització de canals de comunicació estables amb els joves del 

municipi (butlletins i edicions digitals i físiques) 

 Orientació i acompanyament dels joves usuaris en àmbits específics propis 
del Servei d’Informació Juvenil 

 Derivació de joves usuaris a serveis municipals o d’altres administracions 
amb major grau d’especialització 

 Registre, anàlisi i avaluació del servei 

 Recollida i coordinació de la rebuda d’informacions sobre serveis i 
programacions juvenils del conjunt de les administracions que operen en 

l’àmbit de Cambrils. Organització de la informació en agendes i canals de 
comunicació. 

 Organitzar diàriament el material de difusió de l’expositor i cartelleres 

 Expedició de carnets d’alberguista i d’estudiant 
 Inscripcions a les activitats i/o venda d’entrades i tancament de caixa 

 Gestió del fons informatiu i documental del servei. 
 Dinamització dels programes i accions vinculats als corresponsals juvenils 
 Interlocució amb associacions i col·lectius juvenils 

 Execució i dinamització de programes relacionats amb el Servei 
d’Informació Juvenil i els serveis d’orientació i acompanyament derivats 

 
 
 

Tècnic. Responsable de Dinamització de l’Ateneu Juvenil 

Responsable tècnic del conjunt de programes i accions que treballen la 
interlocució, la participació i la dinamització juvenil des de l’Ateneu però amb 

projecció al conjunt d’espais de referència juvenils del municipi. 
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Tasques i funcions 
 

 Tasques socioeducatives en els espais de referència juvenil del municipi, 
amb prioritat per l’Ateneu Juvenil 

 Atenció directa i personal als usuaris joves de l’Ateneu Juvenil en l’espai 
de consulta i treball del Servei d’Informació Juvenil, en el Lloc de Trobada 
i en les sales amb usos específics (espais coworking, espais de cessió, sala 

de concerts i bucs musicals) 
 Dinamització d’espais juvenils amb propostes de serveis i activitat, 

promovent l’opinió, participació i, en la mesura del possible, autogestió 
juvenil 

 Primera atenció de joves a l’Ateneu Juvenil quan presenten demandes 

d’informació o orientació inespecífiques, amb l’objectiu de detectar 
necessitats, aportar recursos disponibles, connectar amb serveis 

d’orientació municipal sobre habitatge, ocupació, ensenyament i salut per 
a la possible derivació. 

 Presència periòdica (setmanal) en espais de referència juvenil del municipi 
per mantenir vius i estables llaços d’interlocució amb col·lectius i grups de 
joves informals. 

 Detecció de grups o col·lectius juvenils amb problemàtiques específiques 
 Dinamització dels grups de treball generats o afavorits pel PMJC per a 

projectes participatius (col·lectiu, coordinadora, DO Jove i l’estudiantada). 
 Tasques de producció i programació d’activitats lúdiques, culturals i 

artístiques del PMJC. 

 Execució i dinamització de programes relacionats amb la dinamització de 
l’Ateneu Juvenil, la participació i la programació d’activitats 

 

 
 

Educador. Dinamitzador 

Figura polivalent amb formació i aptituds per a tasques de dinamització i 
interlocució juvenil, de suport i complement a les responsabilitats del Tècnic 

responsable del Servei d’Informació Juvenil i del Tècnic responsable de 
Dinamització de l’Ateneu Juvenil. 
 

Tasques i funcions 
 

 Tasques socioeducatives en els espais de referència juvenil del municipi 
 Informador juvenil amb tasques específiques d’atenció a consultes 
 Suport al tècnic d’informació juvenil i al tècnic de dinamització segons 

necessitats de desenvolupament dels programes i funcions del PMJC 
 Cobertura d’horaris en torns específics dels serveis d’informació juvenil 

del servei de dinamització de l’Ateneu Juvenil 
 Presència periòdica (setmanal) en espais de referència juvenil del municipi 

per mantenir vius i estables llaços d’interlocució amb col·lectius i grups de 

joves informals. 
 Tasques de producció i programació d’activitats lúdiques, culturals i 

artístiques del PMJC. 
 Execució i dinamització de programes relacionats amb la dinamització de 

l’Ateneu Juvenil, la participació i la programació d’activitats 
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ORGANIGRAMA 
Oficina tècnica de joventut 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
(*) Posicions de treball o serveis que són necessaris per al desenvolupament 

de la política local de joventut però que no formen part estricta de l’equip de 
professionals integrat a la Oficina tècnica de joventut i que tenen una 
dependència orgànica compartida amb altres àrees municipals. 

 
(**) Posició de treball d’origen professional no vinculat a les polítiques de 

joventut (administratiu) però que per necessitat del desplegament del PMJC 
assumeix una funció coordinadora que integra coneixement i responsabilitats 
vinculades a l’execució de programes i accions. 

 
(***) Equip de treball que, malgrat la seva denominació presta servei al 

conjunt de la població, que depèn orgànicament del Departament de Joventut 
i que ha d’incorporar els criteris d’actuació propis del PMJC en allò que 
respecte al servei específic als joves. 

Borsa 

d’Habitatge 

Jove*** 

Cap Tècnic 

Departament de Joventut 

Educador/dinamitzador 

Regidor de joventut 

Tècnic 
Responsable 

dinamització Ateneu 

Coordinadora de 

programes ** 

Tècnic 
Responsable Servei 
d’Informació Juvenil 

Consergeria 

Ateneu* 
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En el document Cambrils: informe 2016 s’ha descrit àmpliament la reducció 
de recursos pressupostaris del PMJC durant els anys previs al període que es 
planifica en aquest document. Hem pogut observar que ha disminuït el volum 

programador i en diversos aspectes la visibilitat i presència social de la política 
de joventut. La ja llarga trajectòria de la política local de joventut i la seva 

consolidació han compensat en part aquesta disminució, però les necessitats 
d’intervenció i les problemàtiques específiques de Cambrils en l’àmbit de la 
joventut, que han estat també descrites en el document citat, fan necessari 

un punt d’inflexió que, d’una banda, aturi la davallada en la disponibilitat de 
recursos i, d’una altra, tendeixi a una recuperació, no ja per arribar als nivells 

d’excel·lència assolits en èpoques pretèrites, sinó per recuperar una part del 
terreny perdut, en aquells àmbits de més necessitat.  

 
El pressupost previst per a l’any 2017 suposa l’assoliment del primer 
d’aquests objectius, perquè consolida la dedicació pressupostària de 2016, 

sense cap nou retrocés. La proposta pressupostària que s’apunta en aquest 
pla suposa un creixement modest però sostingut, que en conjunt fa créixer 

en uns 71.000 euros la dotació econòmica en els propers tres anys. Aquesta 
progressió es pot observar en la taula que mostrem en la pàgina següent. 
 

Cal destacar que no es contempla el pes relatiu del pressupost respecte al 
total municipal, de manera que podria ser que aquests increments no 

impliquessin una millora de la posició del Departament de Joventut en relació 
amb la resta de polítiques municipals. En qualsevol cas, s’ha mantingut un 
criteri de contenció, i s’ha centrat la proposta a reforçar partides destinades 

a programació i serveis que reverteixen directament en l’atenció i interlocució 
en proximitat amb els joves. 

 
La despesa econòmica, d’altra banda, s’incrementarà amb la consolidació i 
creixements necessaris de recursos humans, que ja hem descrit en l’apartat 

anterior i en l’àmbit de les partides d’inversió. No despleguem una proposta 
concreta per a les inversions, perquè aquestes s’hauran de precisar a mesura 

que es desenvolupin els programes del PMJC que les fan necessàries. En la 
segona taula de la pàgina següent mostrem la relació d’inversions que seran 
necessàries i una proposta aproximada de periodització. 

 
La dificultat de precisar les disponibilitats econòmiques municipals durant els 

propers anys, d’altra banda, fan poc recomanable realitzar una previsió 
estricta del volum d’inversió necessari. Sembla més adequat relacionar 
aquestes necessitats i establir en quin període del PMJC serà necessari definir-

les i programar-les. 
 

 
 
 

 

Recursos pressupostaris 
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Previsió pressupostària 
Partides 2017 2018 2019 2020 

Borsa d’habitatge 66.500,0 74.000 81.500 81.500 

Manteniment/subministraments 27.600,0 27.600 27.600 27.600 
Carretera i Manta 29445,3 30.000 30.000 30.000 
Viu de Nit 1.500,0 1.500 3.000 3.000 

Contractació espectacles 24.000,0 25.000 25.000 30.000 

Subvencions ordinàries 20.000,0 20.000 20.000 20.000 
Joves creadors 4.500,0 4.500 6.000 8.000 

Carnet Jove 150,0 150 150 150 
Pressupost participatiu 5.000,0 5.000 7.500 10.000 

Joves emprenedors 2.800,0 2.800 3.000 3.000 

L’estenedor 9.100,0 9.100 9.100 15.000 

El Niu 4.500,0 5.000 5.000 10.000 

Activitats juvenils 10.000,0 15.000 20.000 30.000 

Publicitat i propaganda 15.000,0 15.000 15.000 15.000 
Comunicacions i cartes 850,0 850 850 850 
Telèfon 1.500,0 1.500 1.500 1.500 
Papereria 500,0 500 500 500 
Promoció artística 2000,0 2.500 5.000 10.000 

TOTAL 224.945,3 240.000 260.700 296.100 

CREIXEMENT  6,6% 8,6% 13,5% 

 

 
 

 

Necessitats d’inversió 
Descripció Programes 

afectats 
Elaboració de 
projecte 

Execució de la 
inversió 

Adequació del lloc de trobada de 

l’Ateneu Juvenil per a 
programacions d’activitats 

2.1. 

5.1. 

2018 2019 

Software per desenvolupar web, 
serveis online i mecanismes de 
xarxa per a comunicació i 

participació juvenil 

2.1. 
4.1. 
4.3. 

6.2. 

2a meitat 2017 1a meitat 2018 

Dotació bucs musicals 5.2. 2017 2018-2019 

Dotació tècnica i adequació de la 
sala concerts 

3.2. 
5.1. 
5.3 

2017 2018-2020 
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L’Ateneu Juvenil és l’espai de referència per a la política de joventut municipal 
de Cambrils i, tant per la seva dimensió com per la seva capacitat potencial, 
constitueix un espai suficient i adequat per a desenvolupar-la. Tanmateix, per 

tal que passi de ser referència de la política local de joventut a ser també 
referència estricta per als joves és necessari completar el seu desplegament 

físic, que ha de consistir essencialment en una dotació adequada de recursos. 
En l’apartat anterior hem periodificat de manera molt lleugera les necessitats 
d’inversió que afecten a aquesta adequació, i aquí fem una relació de 

necessitats concretes que hauran de cobrir aquestes inversions. 
 

Bucs d’assaig musical 

Dotació d’equips d’enregistrament i edició bàsics 
Dotació de recursos tècnics bàsics per a la cessió en el servei de cessió 
d’espais (amplificadors, cablejats, microfonia, percussió bàsics, altres). 

Espai i recursos administratius bàsics per al projecte de gestió participada 
del servei 

 
Sala de concerts 

Espai escènic amb recursos professionals 
Dotació d’equips de so i il·luminació estables per a la sala 

Instal·lació per a controls tècnics, projecció audiovisual i connexió internet 
Espai i recursos de gestió administrativa per a la producció de 

programacions 
Adequació i dotació de la zona de bar, amb obrador intern 
Magatzem 

 
Lloc de trobada 

Adequació de l’espai per al seu ús efectiu com a lloc de trobada i de 
programació d’activitats de petit format. 

Completar i ampliar la instal·lació per a activitats expositives 
Instal·lació i sistema de projecció audiovisual 

Equip bàsic de veus i il·luminació dirigida 
Ampliar capacitat de la connexió a internet per a emissions en streaming 

Altres necessitats detectades, proposades o suggerides per col·lectius joves 
 
 

El PMJC es desplega des de l’Ateneu Juvenil com a punt de partida de serveis 
i actuacions i com a punt de recepció de propostes, demandes i projectes 

participatius. Però l’actuació habitual de la política local de joventut s’ha de 
desplegar també arreu del municipi, amb presència i incidència en espais de 
referència que podran estar sota el control i gestió d’altres departaments 

municipals. No cal preveure, lògicament, actuacions físiques en aquests altres 
espais equipaments, però sí un sistema simple però estable de relació 

interdepartamental que garanteixi la possibilitat d’ús d’aquests recursos per 

Recursos físics  
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al PMJC, puntualment en exclusiva o en coordinació amb els departaments 
titulars.  
 

Fem la relació d’aquests espais: 
 

 Centres d’ensenyament secundari 
 Centres d’altres ensenyaments 
 Sales expositives, d’actes públics i de tallers i cursos municipals 

 Equipaments esportius 
 Biblioteca pública 

 Espais oberts (places, parcs, jardins) 
 Espais d’emprenedoria i promoció econòmica 
 Instal·lacions municipals ad hoc per a esdeveniments puntuals (fires, 

recursos escènics, carpes...) 
 

En el sentit contrari, cal preveure l’ús de les instal·lacions juvenils per part 
d’altres departaments municipals en el desenvolupament d’activitats que 

total o parcialment s’adrecin a joves. Des d’aquest punt de vist, cal reforçar i 
explicitar l’oferiment i establir un sistema de gestió per a aquests casos. La 
incorporació o acolliment d’activitats sectorials especialitzades que també 

s’adrecen als joves reforça la voluntat de promoure l’Ateneu Juvenil com a 
espai de referència per als (tots) joves, amb independència de quina sigui la 

motivació o interès en cada cas. 
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Calendari del pla 
Aplicació progressiva amb l’horitzó 2020 

 
En la taula de la pàgina següent mostrem el calendari del PMJC, amb una 
execució a quatre anys vista, de 2017 a 2020, i subdivideix cada anualitat en 
els quatre trimestres per mostrar gràficament l’estacionalitat de les accions.  

 
Els dos criteris bàsics de periodificació tenen a veure, d’una banda, amb la 

lògica organitzativa de les accions (elaboració prèvia del projecte quan és 
necessari, i execució d’accions que són el resultat o continuació de 
dinàmiques iniciades en accions prèvies) i, d’altra banda, amb la disposició 

de recursos necessaris (o imprescindibles) per a la seva execució.  
 

El principal recurs que condiciona el calendari és la dotació de recursos 
humans. En l’apartat corresponent hem vist que establim la creació i 
incorporació de la figura del responsable de dinamització de l’Ateneu Juvenil 

entre 2017 i 2018, i la del dinamitzador-educador entre 2018 i 2019. La 
progressiva incorporació d’aquests recursos humans té a veure amb 

l’aplicació de les accions basades en el treball de proximitat, la dinamització 
i els processos participatius.  
 

Podem veure, per tant, que els serveis de primera orientació agrupats en 
l’acció 4.1.6. Parlem-ne (Punt+Salut, Abans de buscar feina i Joves 

emprenedors) es calendaritzen durant el darrer trimestre de 2018, quan ja 
s’hauria incorporat el responsable de dinamització i s’estaria, com a mínim, 
tramitant l’entrada del dinamitzador-educador. 

 
També es reserven per a finals de 2018 algunes de les accions més 

significatives dedicades a la participació i autogestió, com l’Arrencada (4.2.1.) 
i l’Estudiantada (4.2.2.) i el programa 6.2. Cambrils pensa en jove. Les 
actuacions de participació basades en la interlocució directa com les del 

programa 6.1. Ja us ho fareu i 6.3. Tenim pressupost les pot iniciar la Cap 
Tècnica del departament amb el suport de la coordinadora de programes des 

de l’inici de 2017, però per desenvolupar els aspectes de dinamització més 
intensa a què ens hem referit més amunt és imprescindible comptar amb 
professionals especialitzats i amb dedicació explícita i exclusiva a aquest 

àmbit.  
 

Amb la mateixa lògica, les accions del programa 2.1. de la borsa d’habitatge 
s’activarien durant la segona meitat de 2018, un cop s’hagués incrementat la 

dotació de recursos humans en la mitja jornada prevista, i després d’haver 
reelaborat el projecte, tal com es preveu en l’acció 1.2.1. 
 

Pel que fa a l’eix 4. Informació, veiem que l’acció que vertebra la feina de 
2017 és la reelaboració del projecte (4.1.1. Informació 2020), de manera que 

les accions més significatives per desenvolupar el Servei d’Informació Juvenil 
tindrien lloc a partir de 2018, ja amb la figura especialitzada de l’informador 
juvenil en plena activitat i amb un model de servei renovat. 
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Calendarització 
Eixos Programes Accions 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
. 

H
a
b

it
a
tg

e
 1.1.  

Borsa 
d’Habitatge 

Jove. Serveis 

1.1.1. Oferta i demanda                 

1.1.2. Assessorament                 

1.1.3. Assegurances...                 

1.1.4. Mediació                 

1.1.5. Atenció col·lectius específics                 

1.1.6. Ajuts a llogaters                 

1.1.7. Habitatges protecció oficial                 

1.1.8. Ofideute                 

1.2.  
Borsa  
Habitatge Jove 
Dinamització 

1.2.1. Renovació del projecte                 

1.2.2. Pisos x estudiants a Cambrils                 

1.2.3. Captació pisos per la borsa                 

1.2.4. Campanya antirumors                 

1.2.5. Dinamitzador/a de la borsa                 

2
. 

T
r
e
b

a
ll

e
m

 

i 
e
s
tu

d
ie

m
 

2.1.  
Construint el 
futur. 
Recursos 

2.1.1. L’Ateneu és teu                 

2.1.2. Catàleg de recursos                 

2.1.3. Aula d’estudi                 

2.1.4. Espais de treball                 

2.1.5. Lloc de trobada                 

2.1.6. Ells ho han fet                 

2.1.7. La millor versió                 

2.1.8. Akadèmia                 

2.1.9. Professionals amb vincle                 

2.2. A treballar 
2.2.1. Abans de buscar feina                 

2.2.2. Garantia juvenil                 

2.3.  
Emprenedoria 

2.3.1. Incubadora                  

2.3.2. Vitamines                 

2.3.3. Joves emprenedors                 

2.3.4. El Niu (econòmic)                  

3
. 

S
a
lu

t 3.1.  
Material 
sensible 

3.1.1. Punt + Salut                 

3.1.2. Què en saps? Com ho veus?                 

3.1.3. Diàlegs sense embuts                 

3.1.4. Joves en campanya                 

3.1.5. Akadèmia                 

3.2. Oci és salut 
3.2.1.Viudnit                 

3.2.2. Som nit                 

4
. 

I
n

fo
r
m

a
c
ió

 4.1.  
Servei 
d’Informació 
Juvenil 

4.1.1. Informació 2020                 

4.1.2. Informació en xarxa                 

4.1.3. Els joves informen                 

4.1.4. Agenda Jove                 

4.1.5. You(th) Tube                 

4.1.6. Parlem-ne                 

4.2.  
Dinamització a 
l’institut 

4.2.1. L’Arrencada                 

4.2.2. L’Estudiantada                 

4.2.3. Els corresponsals                 

4.2.4. Visites a l’Ateneu                 

4.3.  
Catàleg 

4.3.1. Catàleg                 

4.3.2. Calendari                  

4.3.3. News                 

4.3.4. Pares i mares. Generació X                 

5
. 

C
u

lt
u

r
a
 i

 o
c
i 

5.1.  
Alternatives 

5.1.1. CIM                 

5.1.2. L’Estenedor                  

5.1.3. Viudnit                 

5.1.4. Festa Major Joves                 

5.1.5. Lloc de trobada                 

5.1.6. El Niu (creatiu)                 

5.2.  
Creadors 

5.2.1. Beques producció artística                 

5.2.2. Producció in progress                 

5.2.3. Galeria urbana                 

5.2.4. Bucs d’assaig musical                 

5.2.5. Mira què fan                 

5.2.6. Mostra de Joves Creadors                 

5.3.  
Programem 

5.3.1. El 19 a les 19                 

5.3.2. Revetlla Sant Pere Jove                 

5.3.3. Cap d’any                 

5.3.4. Concert de la Fira                 

5.3.5. La Sala                 

6
. 

C
o

m
u

n
it

a
t 

jo
v
e
 

6.1.  
Ja us ho fareu 

6.1.1. Un col·lectiu                 

6.1.2. Una coordinadora                 

6.1.3. Convocatòria d’ajuts                 

6.1.4. Acompanyament col·lectius                 

6.2.  
Cambrils pensa 
en jove 

6.2.1. DO Jove                 

6.2.2. DO Jove – El debat                 

6.2.3. DO Jove – La presentació                 

6.2.4. DO Jove – El seguiment                 

6.3.  
Tenim pressupost 

6.3.1. Tenim pressupost                 

6.3.2. Què reforcem?                  

6.3.3. L’Estudiantada al pla                 
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Transversalitat 

Programes i accions en cooperació 
 

Totes les accions del PMJC es poden executar, potencialment, en solitari pel 
Departament de Joventut. Els seus continguts poden ser desenvolupats 

essencialment per professionals propis de les polítiques de joventut i si es 
produeixen les incorporacions necessàries per completar l’equip de treball tal 

com s’ha mostrat en l’organigrama de l’apartat corresponent, res no hauria 
d’impedir el seu desenvolupament. 
 

Tanmateix, aquesta possibilitat no és ni desitjable ni recomanable. No és 
desitjable perquè el treball conjunt amb els professionals especialistes en 

altres àrees sectorials de l’acció municipal enriquirà de manera evident els 
continguts dels programes i millorarà el servei, i no és recomanable perquè 
faria difícil evitar duplicitats en l’acció de govern municipal amb el conseqüent 

malbaratament de recursos, i amb el risc de visualitzar incongruències o de 
contraposar criteris divergents. 

 
Totes les actuacions proposades en el PMJC són indiscutiblement pròpies 
d’una política de joventut i, per tant, adequades per a ser desenvolupades 

pel departament municipal que en té la responsabilitat. Però resulta obvi, 
també, que alguns dels seus continguts es relacionen necessàriament amb 

altres àrees especialitzades de l’administració. El treball conjunt entre 
diferents departaments per desenvolupar aquestes actuacions, incorporant la 
perspectiva pròpia de Joventut i la pròpia de cada sector especialitzat, per 

tant, ha de ser un criteri i norma bàsica de treball. 
 

Hem mostrat en la descripció de cada programa les connexions potencials 
que hi ha entre cada acció i altres departaments, serveis municipals o 
actuacions d’altres administracions que incideixen en el municipi. La 

planificació concreta i el desplegament de les accions hauria de realitzar-se 
de forma conjuntament amb aquests serveis. En alguns casos seran suficients 

simples mesures de coordinació, però en d’altres allò més adequat serà el 
treball tècnic conjunt per desenvolupar-les en cooperació.  
 

En la taula de la pàgina següent mostrem totes les accions que requereixen 
treball transversal, especifiquem amb quines àrees municipals o serveis 

d’altres administracions prestats a Cambrils cal treballar, i apuntem quin grau 
o nivell de relació i intensitat cal establir, en un esglaonat molt simple: 
intercanvi d’informació (color verd), coordinació de calendaris, serveis o ús 

de recursos (color blau) i treball en cooperació, dissenyant i executant 
conjuntament (color vermell).  

 
Les accions que no apareixen a la taula són les que desenvoluparà del 

Departament de Joventut en solitari. 
  
 

 
 



 
Pla Municipal de Joventut  
2016 – 2020 

 
 

87 

 

Cambrils: cap al 2020 

 

Correspondències en la cooperació 

transversal 

Eixos Programes Accions 
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1
. 

H
a
b
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1.1. Borsa 
d’Habitatge 
Jove. Serveis 

1.1.1. Oferta i demanda               

1.1.2. Assessorament               

1.1.3. Assegurances...               

1.1.4. Mediació               

1.1.5. Atenció col·lectius específics               

1.1.6. Ajuts a llogaters               
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La BAJOCA 
BAròmetre de la JOventut de CAmbrils 

 
 
El Baròmetre de la Joventut de Cambrils (la Bajoca) és l’instrument central 
de coneixement de la realitat juvenil i d’avaluació del PMJC. Aquesta doble 

funció pretén essencialment garantir la possibilitat de projectar i planificar les 
actuacions de la política local de joventut en base a conclusions derivades de 

l’anàlisi d’informació certa obtinguda de fonts fiables i assegurar la capacitat 
de revisió i reformulació d’aquestes mateixes actuacions a partir de la 
observació i anàlisi dels seus resultats i efectes concrets.  

 
Per fer-ho possible és necessari que la Bajoca s’organitzi a partir d’un seguit 

de criteris essencials, que cal respectar de manera rigorosa. Són els següents. 
 

- Es necessari establir (llistat) un seguit de dades i informacions que s’han 
de recollir de forma continuada i periòdica. 
 

- Les dades i informacions a recollir han de seguir un esquema fix que es 
vagi reproduint de manera automàtica, que admetrà ampliacions i 

millores, però no modificacions substancials, de la seva estructura i 
paràmetres. D’aquesta manera es garanteix la creació de sèries coherents 
que permeten observar l’evolució dels indicadors. 

 
- Les dades i informacions a recollir han d’estar a l’abast dels professionals 

responsables de la política local de joventut del municipi i han de ser 
accessibles per la via de consultes simples als organismes, serveis, àrees 
de l’administració, entitats o organitzacions amb les quals sigui viable i 

efectiva una capacitat d’interlocució tècnica que no requereixi 
autoritzacions explícites. 

 
- Les dades que han d’integrar la BAJOCA han de ser estrictament les que 

ofereixen informació útil per a prendre decisions i establir criteris per a 

l’aplicació del PMJC. Així, no tenim en compte dades que poden tenir 
interès estadístic a efectes acadèmics però que no aporten coneixement 

significatiu per al desenvolupament de la política local de joventut. Res no 
obsta que es puguin recollir més dades i informacions que les que aquí es 
proposaran, però cal mantenir com a criteri que això ha de ser possible 

només si no s’altera o s’infla excessivament el volum de feina dels 
professionals de la Oficina Tècnica de Joventut. 

 
- El volum de treball necessari per a realitzar aquesta recollida de dades i 

informacions ha de ser assumible de manera natural i sense esforços 

suplementaris per l’equip estable de professionals de Joventut de 
l’ajuntament. 

 
- Els professionals de l’equip de Joventut que assumiran aquestes tasques 

han d’estar políticament validats en la seva capacitat d’interlocució en 



 
Pla Municipal de Joventut  
2016 – 2020 

 
 

89 

 

Cambrils: cap al 2020 

 

igualtat de condicions amb els responsables de les àrees o serveis 
municipals que generen, elaboren i tracten les dades i informacions 
necessàries. 

 
- La periodicitat mínima en la recollida de dades i informacions és anual, i 

el període de petició, rebuda i eventual tractament no ha de superar en 
cap cas el d’un mes, i no ha de requerir, en conjunt, més dedicació que la 
d’una mitja jornada laboral durant aquest període. Aquesta quantificació 

del temps, no obstant, pot ser distribuïda al llarg de dos (o tres, en cas 
extrem) mesos, a criteri de l’Oficina Tècnica de Joventut. 

 
- La revisió o avaluació de les accions concretes del PMJC es realitza a través 

d’un model senzill i àgil de recollida d’informacions que estarà integrat en 

la pròpia realització de l’activitat. Les valoracions subjectives dels 
diferents agents que intervenen en les accions es recolliran en bloc per a 

cada programa, i amb una periodicitat que, excepte en casos molt 
específics no serà superior a la trimestral. 

 
- Com a criteri general, s’estableix que l’avaluació és un instrument de 

suport al desenvolupament i millora del PMJC i les seves accions i que en 

cap cas no ha de condicionar els timings previstos, de manera que 
s’adapta quotidianament a la capacitat logística real de l’equip de treball. 

 
- Totes les dades, informacions i avaluacions finalitzades es mostren 

públicament a través de la xarxa, de manera que es garanteix un nivell 

màxim de transparència. 
 

En conseqüència amb els criteris exposats, la BAJOCA es presenta en dos 
blocs diferenciats. El primer consisteix en un recull de dades sobre la situació 
dels joves del municipi, que inclou informació sobre les seves condicions de 

vides i sobre l’abast i resultat de les actuacions que realitza l’administració, 
en qualsevol nivell possible, per atendre’ls. L’anomenarem BAJOCA en viu, 

perquè les dades i la informació es van actualitzant de forma pública a mesura 
que són disponibles. El segon consisteix en el sistema d’avaluació dels 
programes i accions que integren el PMJC, i és el que permet la revisió per a 

la millora i esmena de totes les actuacions del Departament de Joventut. 
L’anomenarem BAJOCA millora perquè és l’eina que esmena i millora totes 

les accions del pla a partir de l’experiència i la revisió dels seus resultats. 
 
Mostrem tot seguit el funcionament bàsic dels dos blocs. 

 
 

BAJOCA en viu 
 

Entre els mesos de gener i febrer de cada any es fa una recollida de dades 
relatives a les condicions de vida dels joves cambrilencs en l’any anterior a 
partir d’uns paràmetres fixes, que permeten seguir-ne l’evolució anual. En el 

mateix període es recullen informacions sobre actuacions públiques 
adreçades als joves a Cambrils, amb independència de les administracions 

que les desenvolupin. 
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Cal tenir identificades les administracions, institucions, òrgans o serveis a les 
quals es sol·licita les dades, o be les fonts públiques a les quals cal adreçar-

se per obtenir-les de forma anticipada.  
 

En l’inici del darrer trimestre de cada any (primera quinzena d’octubre) 
s’adreça una comunicació a cadascun dels òrgans o serveis afectats, per 
anunciar-los la petició i el termini esperat d’obtenció de les dades. Durant el 

mes de desembre es formalitza la petició i s’inicia el recull d’informacions 
durant el mes de gener en la mesura que estiguin disponibles.  

 
Les dades recollides s’integren en unes matrius (excel) simples en les quals 
es van acumulant les dades relatives a cada any. Aquestes matrius es 

tradueixen en taules i gràfiques públiques que es mostren en un aplicatiu de 
forma permanent durant tot l’any, amb URL independent però vinculada a la 

plataforma web del PMJC. La seva actualització es produeix en temps real, de 
manera que tant aviat com es disposa de les dades, apareixen publicades. El 

gruix de les dades, per tant, es fan públiques durant el primer trimestre de 
cada any, però és probable que alguna de les informacions vagin arribant de 
forma espaiada al llarg de tot l’any. El web BAJOCA en viu, per tant, es 

transforma i s’amplia en directe. 
 

En finalitzar la recollida anual de dades s’elabora un informe en el qual es 
recull a través de taules i gràfiques tota la informació. L’informe recull, de 
manera ideal, les dades dels darrers quatre anys (any per any) i va tant 

enrere com sigui possible en el temps, en períodes de cinc anys. L’informe 
només recull dades i no s’hi realitzen valoracions ni anàlisi. Es concep, per 

tant, com a eina de treball per a qualsevol persona, institució o organització 
que estigui interessada en la situació dels joves a Cambrils, començant per 
l’Oficina Tècnica de Joventut de Cambrils. Per aquesta raó, es penja al web 

BAJOCA en viu en format pdf i és disponible per a qualsevol persona o 
institució que en tingui necessitat. 

 
L’aplicatiu web a partir del qual es mostren públicament les dades ha de ser 
molt simple, i la seva actualització ha d’estar a l’abast de qualsevol usuari 

bàsic de xarxes. S’elabora en el marc de l’acció 4.1.1. Informació 2020, 
prevista per al segon, tercer i quart trimestre de 2017. Així doncs, la posada 

en marxa pública de la BAJOCA en viu es preveu per al primer trimestre de 
2018. 
 

La disposició de les dades de la BAJOCA en viu de manera normalitzada 
permet: 

 
1. Fonamentar amb dades de primera ma i en plena disposició les 

memòries i/o avaluacions anuals del PMJC 

2. Disposició permanent i quotidiana d’informació sobre la joventut de 
Cambrils per part dels professionals de la Oficina Tècnica de Joventut. 

3. Establir espais d’interlocució entre el Departament de Joventut de 
l’Ajuntament de Cambrils i altres àrees tècniques municipals o d’altres 
administracions, per elaborar i aplicar projectes conjunts, en 

cooperació, en base a dades i informacions objectives. 
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4. Capacitat d’elaborar informes, projectes i/o documents d’anàlisi per 

part dels membres de la Oficina Tècnica de Joventut sense necessitat 

de recórrer a suports tècnics externs 
5. Capacitat de la Oficina Tècnica de Joventut d’elaborar per si mateix les 

diagnosis necessàries per a crear, cada quatre anys, un nou PMJC. 
6. Fer pedagogia sobre els criteris, condicionants, objectius i 

potencialitats de les polítiques de joventut entre la resta d’àrees 

tècniques municipals. 
 

Establim tot seguit el llistat de dades que han d’integrar el recull anual sobre, 
d’una banda, condicions de vida dels joves i sobre, d’una altra banda, 
actuacions públiques adreçades als joves a Cambrils. 

 
Totes les dades sol·licitades segueixen aquests criteris generals: 

 
 Es refereixen a l’any anterior al de la petició de dades o al darrer any 

amb dades disponibles 
 Si no s’especifica el contrari, dades per trams de cinc anys d’edat, 

seguint les pautes estadístiques habituals (de 0 a 4 anys, de 5 a 9, de 

10 a 14, de 15 a 19....) 
 Quan es demanen dades específiques del tram juvenil ens referim, si 

no s’especifica el contrari, de 15 a 34 anys. Només quan es treballi en 
l’àmbit de la dinamització en centres de secundària s’ampliarà per baix 
fins als 12 anys. 

 Sempre que sigui possible, les dades referides al tram juvenil s’han 
d’aportar d’any en any, obviant la segmentació quinquennal 

 
 
 

 
 

 
 
Dades de població 

 

Fonts: Padró municipal 
  IDESCAT 

Període: dades a 1 de gener 
 
 Nombre d’habitants total del municipi, per gènere 

 Piràmide d’edats completa del municipi (en franges de cinc anys) 
 Nombre d’habitants en franja juvenil, per trams d’edat. 

  12-14 
  15-19 
  20-24 

  25-29 
  30-34 

Població total segons origen (nacionalitat) 
Població jove segons origen (nacionalitat) (en franges de cinc anys) 
Població total segons nivell d’estudis 

Recull de dades sobre condicions de vida 
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Població jove segons nivell d’estudis en les següents franges 
 18-19 
 20-24 

 25-29 
 30-34 

 Població total de Catalunya segons origen (nacionalitat)  
 Població jove de Catalunya segons origen (en franges de cinc anys)  
 Xifres de creixement total de Catalunya segons: 

  Creixement natural 
  Saldo de migracions 

 Xifres de creixement de Cambrils segons: 
  Creixement natural 
  Saldo de migracions internes 

  Saldo de migracions externes 
 

Dades sobre ensenyament 

 
Fonts: IDESCAT 
  Departament d’Ensenyament de Cambrils 

Període: setembre de l’any anterior 
 

 Taxa d’escolarització a Catalunya  
 Nombre joves escolaritzats a Cambrils en el tram de 17 a 34 anys 
 Nombre d’alumnes escolaritzats a Cambrils en cada nivell d’ESO 

 Nombre d’alumnes que superen cada curs d’ESO 
 Nombre d’alumnes escolaritzats a Cambrils a Batxillerat 

 Nombre d’alumnes que superen el Batxillerat 
 Nombre d’alumnes escolaritzats a Cambrils en CFGM i S 
 Nombre d’alumnes que superen cada curs de CFGM i S 

 Nombre d’alumnes escolaritzats a Cambrils de nacionalitat estrangera 
  

Dades sobre ocupació 

 
Fonts: EPA (Enquesta de la Població Activa) 
  Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

  Departament de Treball de l’Ajuntament de Cambrils 
Període: quart trimestre de l’any 

 
 Població activa al conjunt de Catalunya 
 Taxa d’activitat juvenil al conjunt de Catalunya 

 Atur registrat al conjunt de Catalunya 
 Atur juvenil registrat al conjunt de Catalunya 

 Població activa a Cambrils en les següents franges: 
  16-19 
  20-24 

  25-29 
  30-34 

 Taxa d’activitat juvenil a Cambrils (en les franges anteriors) 
 Atur registrat a Cambrils (en les franges anteriors) 
 Atur juvenil registrat a Cambrils (en les franges anteriors) 
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Accidentalitat i seguretat ciutadana 

 
Fonts: Policia Municipal 

  Mossos d’Esquadra 
 

 Nombre d’intervencions total dels cossos policials per tipologies 
 Nombre d’intervencions en les quals hi ha joves implicats 
 Nombre total d’accidents de trànsit, urbans i interurbans 

 Nombre d’accidents de trànsit amb joves implicats 
 Nombre de joves participants en controls d’alcoholèmia i resultats 

 
 
 

 
 

 
Associacionisme 

 
Fonts: Registre municipal d’associacions 

  Departament de Joventut 
 

Nombre d’associacions existents a Cambrils 
Nombre d’associacions d’interès juvenil 
Subvencions atorgades amb càrrec al Departament de Joventut 

(destinatari, objecte i quantitat) 
 

Cultura 

 

Font: Departament municipal de Cultura 
 

Nombre joves que assisteixen a les programacions pròpies del Departament 
de Cultura 
 Exposicions 

 Cursos i tallers 
 Espectacles 

 Xerrades i conferències 
 

Nombre i relació d’actes programats específicament per al públic juvenil 
 
Festes 

 

Font: Departament municipal de Festes 
 
Nombre de joves que assisteixen a les programacions del calendari festiu 

anual, amb especial interès per la programació de Festa Major 
 

Nombre de joves implicat en l’organització d’activitats del calendari festiu, a 
través de col·lectius i entitats 
 

Recull de dades sobre actuacions adreçades als joves 
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Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

 
Font: OAC 

 
Nombre de joves atesos per l’OAC segons tipologies o temàtiques 

 
 
Àrea Bàsica de Salut (ABS) 

 

Font: ABS 
 
Nombre de consultes joves ateses per l’ABS segons edat i gènere  

Nombre de joves participants als tallers del programa Salut i Escola o altres, 
segons edat i gènere 

 
Serveis Socials 

 
Font: Departament municipal de Benestar Social 

 
Nombre total de persones ateses pels diversos serveis del Departament de 

Serveis Socials i, especificació de quantes d’elles són joves. Serveis: 
 

Atencions dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) 

Centres Oberts Municipals  
Projecte Reforça’t amb Nosaltres  

Atenció a famílies amb infants de 0 a 3  
Esplai El Gripau Blau (discapacitats psíquiques)  
Casal d’Estiu de l’Esplai El Gripau Blau  

Colònies de l’Esplai El Gripau Blau  
 

 
Transport 

 
Font: Aparcam. Aparcaments i mobilitat de Cambrils, SLM 

 
Nombre d’usuaris total de les línies existents, segon trajecte, edat i horaris 

Nombre d’usuaris joves de les línies existents, segons trajecte, edat i horaris 
 
 

Borsa d’Habitatge de Cambrils 

 
Font: Borsa d’Habitatge de Cambrils 

 
Nombre total d’usuaris de cadascun dels serveis de la borsa i especificació 
dels que són en el tram jove. 

Distinció segons el municipi de procedència dels usuaris, en tot els trams 
d’edat. 
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Borsa de Treball Municipal 

 
Font: Borsa de Treball Municipal 
 

Nombre total d’usuaris i especificació dels que són joves 
Nivell d’inserció dels joves usuaris de la borsa 

 
 
Promoció econòmica 

 

Font: Cambrils Emprèn 
 
Nombre total d’usuaris dels serveis de Cambrils Emprèn 

Nombre de joves usuaris dels serveis de Cambrils Emprèn en les seves 
diferents tipologies 

 
 

Garantia juvenil 

 

Font: Consell Comarcal del Baix Camp 
 

Nombre de joves cambrilencs atesos o beneficiats per alguna de les 
intervencions pròpies de l’impulsor de programes de garantia juvenil 
desenvolupats des del Consell Comarcal, i quantitat o percentatge 

d’insercions finalitzades. 
 

 
 
 

 
La recollida de dades anual de la BAJOCA en viu fa necessari un espai de 

relació normalitzat entre els diferents departaments municipals. L’experiència 
demostra que hi ha dificultats evidents per entendre la missió i objectius 
propis d’una política de joventut des de diversos departaments de 

l’administració local. En aquest context, la recollida de dades pot presentar 
dificultats evidents. En les tasques necessàries per a la elaboració de 

l’Informe Cambrils 2016, previ a la elaboració del PMJC, s’han posat en 
evidència nombroses mancances tant en la quantitat d’informació recollida 

com en la qualitat o característiques de la mateixa. En el marc dels espais de 
relació interdepartamental, és essencial remarcar que una millora en la 
precisió i la qualitat de la informació recollida no només serà d’utilitat per al 

Departament de Joventut, sinó també per al conjunt d’àrees o serveis tècnics 
que tenen com a missió, total o parcial, atendre també la població juvenil. 

 
Tot seguit fem una relació de les principals dificultats que cal superar des 
d’aquesta perspectiva, a la vista de les mancances detectades. 

 
 

 
 

La interlocució interdepartamental 
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Sobre els trams d’edat 

 
Cada departament estableix trams d’edat referits als joves segons criteris 

propis, probablement en atenció a necessitats sectorials, però sense tenir en 
compte, en general, les pautes que són pròpies de les polítiques de joventut. 

Cal establir un model únic per a tot l’ajuntament, el qual s’hauria d’atendre, 
en allò que respecta als joves, als criteris d’aquest àmbit de la gestió pública. 
 

 Es considera població juvenil els joves que tenen edats compreses 
entre els 15 i els 35 anys d’edat. 

 En programes i actuacions adreçades als adolescents, el tram s’amplia 
per baix fins als 12 anys, per atendre de forma conjunta els estudiants 
d’ESO. 

 Allò ideal seria recollir dades edat per edat, però en el cas que no sigui 
possible fer-ho així, cal seguir els segments de cinc anys habituals en 

el tractament estadístic: 
o 15-19 
o 20-24 

o 25-29 
o 30-34 

 Quan parlem de joves adolescents hi afegim el tram de 12 a 14 
 Quan parlem de polítiques d’ocupació segmentem de 16 a 19 

 

 
Mancances sectorials de dades 

 

Relacionem tot seguit problemes o mancances detectats en diferents àmbits 
sectorials, que caldria corregir. 
 

 Transport urbà 
o Les dades de què es disposen són parcials i no permeten obtenir 

conclusions certes. 
o Calen dades absolutes de viatgers transportats 
o Les dades que es recullen s’han d’adaptar als trams d’edat joves 

especificats 
o Calen dades per horaris i períodes (nit, cap de setmana, estiu...) 

o Dades sobre finalitat d’ús del transport (ensenyament, treball, oci) 
 
 Mobilitat obligada 

És una dada essencial per establir les dinàmiques juvenils i els seus espais 
i entorns de referència. Ens cal saber quins joves han de sortir de Cambrils 

per estudiar i treballar, i quins joves d’altres municipis desenvolupen 
dinàmiques a Cambrils justament perquè hi treballen o hi estudien. Seria 
d’interès preveure a mig termini un estudi específic en aquest àmbit, amb 

una enquesta especialitzada. Seria de la màxima utilitat no només per a 
les polítiques de joventut, sinó per a les polítiques de mobilitat general del 

municipi. 
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 Borsa d’habitatge.  
Cal desglossar les dades d’atenció per a cadascun dels serveis que es 
presten segons l’edat (tenint en compte el tram juvenil) i segons el 

municipi de residència d’origen del sol·licitant. 
 

 Cultura i festes 
Absència gairebé absoluta de dades. No només des del punt de vista de 
joventut, sinó genèricament. En el cas de dificultats insuperables per 

establir un sistema de recollida de dades, és recomanable un sistema 
ponderat d’estimacions de públic, que tingui en compte també el tram 

juvenil. És possible i viable establir una col·laboració del Departament de 
Joventut amb els titulars d’aquests àmbits municipals per idear 
conjuntament aquest sistema, que fins i tot es pot desenvolupar 

parcialment amb un model de participació juvenil. 
 

 Cambrils Emprèn 
Recollida de dades segons els trams propis de joventut i seguint els 

paràmetres habituals en tractament estadístic, tal com s’ha especificat 
més amunt. Seria també molt rellevant aconseguir disposar de dades 
d’èxit de les intervencions (insercions, projectes de negoci desenvolupats, 

etc.) 
 

 Cossos policials 
Dades sobre controls d’alcoholèmia i dades específiques sobre 
intervencions relacionades amb consums i tinença de substàncies, en 

trams juvenils. No tant perquè aquest sigui un problema especialment 
significatiu, sinó per confirmar la tesi que, justament, aquests tipus de 

problemàtiques són percentualment menors en els trams d’edat juvenil.  
 
 

BAJOCA millora 
 

La revisió continuada del PMJC és la clau bàsica per aconseguir un sistema 
sostenible d’avaluació que, sense negligir la necessitat de fer seguiment crític 

de totes les actuacions de la política local de joventut, no es converteixi en 
un càrrega burocràtica excessiva per a l’equip professional de la Oficina 
Tècnica de Joventut. 

 
S’estableixen quatre nivells o àmbits d’avaluació que s’executen a partir 

d’instruments tècnics diferenciats però amb el denominador comú de la seva 
lleugeresa documental i burocràtica i, per tant, amb una notable agilitat 
d’execució. Són aquests: 

 
 Control d’execució 

 Registre d’usuaris 
 Valoracions subjectives 
 Indicadors globals 
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Seguiment de l’execució del pla, acció per acció, amb registre bàsic de 
paràmetres que permeten comprovar la realització efectiva de les activitats i 

serveis previstos o programats.  
 
Les dades de revisió es consignen en un full de càlcul en el qual es despleguen 

registres per a totes les accions previstes al PMJC en sentit horitzontal i, per 
a cadascuna d’elles, dades o paràmetres bàsics, en sentit vertical. Les dades 

que s’inclouen en cada casella són simples i bàsiques i només generen un 
camp descriptiu en el cas que hi hagi imprevistos o variacions substancials. 
 

Cada acció s’identifica amb el número i la denominació amb què consta en el 
PMJC i s’hi afegeix la data/es de realització. En el cas d’accions que generin 

activitats repetitives o periòdiques al cap de l’any, es genera un registre per 
a cada activitat, identificada amb la data i amb un número d’ordre.  

 
Posem com a exemple l’acció 4.2.4. Visites a l’Ateneu, que consisteix a 
promoure vistes guiades a l’Ateneu per a grups-classe dels centres de 

secundària. Cada visita seria un registre diferent, amb la seva data de 
realització i un número d’ordre. Cada registre es visualitzaria així: 

 
4.2.4. Visites a l’Ateneu – Visita 1 – 25/11/2017 

 

Paràmetres a contemplar per a cada acció o registre: 
 

Realització efectiva   ok/ko 

 

Termini previst  ok/ko 

 
Nombre d’usuaris  Xifra 

 
Participació 

          Llista d’entitats i/o col·lectius possibles  ok/ko (per a cadascuna) 

          Persones individuals  Xifra 
 

Transversalitat 

          Llista departaments municipals possibles ok/ko (per a cadascuna) 
          Llista administracions possibles  ok/ko (per a cadascuna) 
          Llista institucions possibles  ok/ko (per a cadascuna) 

 
Incidències 

          Pressupost  ok/ko 
          Calendari/horaris  ok/ko 

          Logística (equips, material...)  ok/ko 
 

Requereix canvis organitzatius  ok/ko 

 
Camp obert  Text 

Control d’execució 
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Quan la resposta al full de càlcul és “ko”, s’ha de generar un camp descriptiu 
per explicar la incidència. En cas contrari, s’entén que l’acció s’ha 

desenvolupat segons els paràmetres previstos i no cal afegir-hi cap 
informació a més del corresponent “ok”. En format ideal, el full de càlcul 

estarà integrat en una base de dades que generarà informes quantitatius 
(usuaris, participació, transversalitat i percentatges d’incidències) i 
documents redactats només quan sigui necessària la revisió a causa dels “ko”. 

 
S’intenta parametritzar al màxim cada acció per tal d’evitar generació de 

burocràcia repetitiva, però es preserva sempre la possibilitat d’apuntar 
observacions o notes específiques amb un camp obert final, per a tot allò que 
no sigui previsible. 

 
En qualsevol cas, es pretén generar un gran full de càlcul anual que genera 

dades per sí sol, amb un esforç mínim de gestió burocràtica.  
 

Queden excloses d’aquest sistema de control totes les accions que impliquen 
la prestació d’un servei a usuari únic o individual, que es tracten en l’apartat 
següent.  

 
     

 
 
 

Una de les dificultats tradicionals de les polítiques locals de joventut és 
determinar el nombre i/o percentatge de població potencialment usuària a les 

quals s’arriba. Cal, per tant, establir un sistema de comptabilització d’usos de 
serveis i/o espais destinats a desenvolupar el PMJC. 
 

El primer espai sobre el que cal establir un registre d’ús és l’Ateneu Juvenil. 
Es tracta de l’espai de referència de la política local de joventut i és l’eix a 

partir del qual es desenvolupen la totalitat d’actuacions, amb independència 
que tinguin lloc entre les seves parets o en altres espais.  
 

Cal, per tant, posar en funcionament un registre d’accés d’usuaris a 
l’equipament. En la mesura que és un equipament compartit amb altres 

departaments, cal acordar el sistema, però s’ha de desplegar essencialment 
a partir del servei de consergeria. Una bona part dels usos que es poden 
realitzar a l’Ateneu disposen d’un sistema propi de registre (informació 

juvenil, orientació estudiants, bucs musicals....), de manera que no és 
necessari un control especialment exhaustiu, però sí que permeti disposar 

d’uns paràmetres amb un grau mínim de fidelitat i que ajudin identificar i 
quantificar els visitants de l’equipament que no accedeixen a cap dels serveis 
amb registre propi. En termes generals, ens cal saber quantes persones 

accedeixen a l’equipament i, en termes generals, per a quines finalitats.  
 

Des de la òptica de Joventut, interessa discernir, com a mínim, entre aquests 
usos: 
        Servei d’Informació Juvenil 

        Lloc de trobada 

Registre d’usuaris 
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        Aules d’estudi 
        Cessió d’espais 
        Bucs d’assaig musical 

        Borsa d’Habitatge 
 

Del control general d’accés a l’Ateneu interessa essencialment conèixer el 
nombre de persones que hi accedeixen. I a partir del seguiment i 
acompanyament per a cadascun dels serveis enumerats, ens interessen, com 

a mínim, les següents dades: 
 

o Edat (si no és l’edat exacta, com a mínim la ubicació en aquestes 
tres trams: 12-18, 19-24, 25-34 i majors de 35. 

o Gènere 

o Lloc de residència (Cambrils o no) 
o Horari de visita a l’Ateneu 

 
Aquest tipus d’informació es recollirà amb facilitat quan es tracti de serveis 

formalitzats (informació juvenil, borsa d’habitatge, etc.), però suposarà un 
canvi d’hàbits de gestió en espais més oberts com el Lloc de Trobada o les 
sales d’estudi. Aquí pren especial relleu, per tant, la tasca dels responsables 

de dinamització, per als quals ja s’ha proposat una definició estricta de 
responsabilitats i funcions, entre les quals destaca l’atenció dels espais de 

socialització i interlocució de l’equipament. 
 
En termes generals, no interessa tant disposar de dades exactes com de 

paràmetres generals que permetin constatar l’evolució dels usos i serveis de 
l’equipament. Així, no és especialment rellevant el registre immediat 

d’usuaris en l’accés als serveis, com una valoració general, ni que sigui amb 
dades aproximatives, al final de cada jornada. En qualsevol cas, la recollida 
de dades ha de ser, sense cap mena de dubte, diària, i s’han d’integrar altre 

cop en un full de càlcul que permeti generar informes estadístics amb tanta 
regularitat com es precisi. 

 
El registre global i específic dels serveis de l’Ateneu Juvenil constituiran un 
dada més a afegir quotidianament, en temps real, en el web BAJOCA en viu. 

 
 

Interlocució/dinamització en medi obert 

 
En la mesura que es concreti la dotació de recursos humans prevista per a 
l’execució del PMJC i, en especial, amb el responsable de dinamització de 

l’Ateneu i l’educador/dinamitzador, cal establir un sistema estable de recollida 
de dades bàsiques de l’actuació d’interlocució amb joves i col·lectius fora de 

l’equipament juvenil.  
 
Sense necessitat de generar un registre minuciós, cal consignar diàriament, 

el nivell i volum de contacte amb joves que es produeix fora de l’Ateneu 
Juvenil, ja sigui motivat per la visita programada a entitats o col·lectius, ja 

sigui per la presència habitual en llocs o espais de referència per als joves 
(places, equipaments públics, locals privats, espais d’activitat programa, 
etc.). En termes generals, interessa obtenir coneixement sobre la capacitat 



 
Pla Municipal de Joventut  
2016 – 2020 

 
 

101 

 

Cambrils: cap al 2020 

 

d’interlocució de l’equip de l’Oficina Tècnica de Joventut. Així, en el registre 
diari o setmanal, cal recollir aquestes dades mínimes: 
 

o Nombre de joves contactats 
o Edats aproximades 

o Percentatge aproximat segons gènere 
o Indret on s’ha produït el contacte 
o Raons del contacte 

 Trobada programada/acordada 
 Casual 

 Realització d’una activitat 
 
En aquest recollida de dades, altre cop serà essencial la capacitat real 

d’interlocució, que vindrà definida per la disposició del personal necessari, 
descrit en el PMJC. Aquest registre només es desenvoluparà si es compta 

efectivament amb les dues figures professionals per a la dinamització. Es 
preveu, per tant, en el millor dels casos, iniciar el registre a partir de 2018. 

 
Aquest registre serà, en tots els casos, intern, i no es mostrarà públicament. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cada trimestre de l’any es produirà una valoració subjectiva de les actuacions 
realitzades a dos nivells: tècnic i participatiu. 
 

Valoració participativa 

 
El desplegament de les accions 6.1. Un col·lectiu i 6.2. Una coordinadora ha 
d’acompanyar de manera estable tots els processos de consulta amb els 

joves. Però la petició d’opinió als joves, més enllà de la demanda 
d’aportacions per a realitzar noves actuacions o projectes, s’ha de fonamentar 

en la crítica a l’actuació consolidada del Departament de Joventut. Ha de ser 
l’instrument bàsic de valoració de les accions del PMJC des de l’òptica juvenil.  

 
L’equip complet de l’Oficina Tècnica de Joventut convocarà trimestralment els 
joves amb els quals estigui treballant en accions concretes en cada moment 

per obtenir el seu parer sobre les accions desenvolupades pel pla. Cadascuna 
d’aquestes trobades ha de tenir una part de revisió i una part propositiva. La 

revisió ha de consistir en una repassada a les actuacions realitzades des del 
PMJC durant el darrer període trimestral, i la propositiva ha de servir per 
articular algunes de les actuacions que tindran lloc durant el següent 

trimestre.  
 

 
 

Valoracions subjectives 
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Els grups no han de ser necessàriament estables ni cal amoïnar-se si les 
persones que hi participen són diferents a cada convocatòria. Cal només 
garantir dos aspectes bàsics: 

 
1. Que es convocarà tots els joves, entitats i col·lectius que hagin 

participat d’una manera o altra a les principals accions desenvolupades 
durant el trimestre que es clou 

2. Que les opinions que es recullin sobre les accions realitzades tindran 

efectes visibles, directes, immediats, en les accions que es produeixin 
durant el següent trimestre.  

 
Les valoracions seran genèriques i no cal, si els joves no ho desitgen, que es 
reflecteixin a través de xifres o dades concretes. Les opinions expressades 

sobre cada acció seran recollides pels responsables de l’Oficina Tècnica de 
Joventut, i les conclusions seran acordades de forma conjunta pels 

participants a les trobades. S’incorporaran als documents de revisió del pla, 
en la seva traducció com a memòries anuals.  

 
Es proposa, en termes generals, que la dinàmica de valoració per part dels 
joves esdevingui al mateix temps un element dinamitzador, amb resultat en 

les tasques de participació. La tesi d’aquest model és que el termini de dos 
anys d’actuar repetidament amb aquest sistema de treball s’haurà contribuït 

a consolidar un o diversos grups de joves habituats a col·laborar activament 
que esdevindran l’embrió del col·lectiu i la coordinadora (o de la denominació 
que prenguin en cada cas).  

 
 

Valoració tècnica 

 

Amb posterioritat a la reunió trimestral de valoració participativa, en el 
termini màxim d’una setmana, l’Oficina Tècnica de Joventut es reunirà, amb 

disposició de les dades del Control d’execució i del Registre d’usuaris i 
realitzarà una valoració subjectiva, però des del punt de vista tècnic, posant 
de relleu tota la informació de què es disposi. A aquesta trobada s’hi 

convidarà representants tècnics dels departaments, administracions o 
institucions que hagin estat implicats en la planificació o execució d’alguna de 

les accions del trimestre. Amb totes les dades a la mà es realitzarà una 
valoració global de cadascun dels programes del pla que estigui en execució. 

Del debat, que prendrà en consideració tota la informació de què es disposi, 
només han de sorgir dos resultats concrets, que es traslladaran per escrit al 
material que posteriorment s’ha d’integrar en la memòria anual: 

 
- Aspectes positius (mínim tres, màxim cinc) dels programes desenvolupats 

durant el trimestre, que s’han de preservar o potenciar per a les properes 
edicions.  

- Aspectes a corregir (mínim tres, màxim cinc) dels programes 

desenvolupats durant el trimestre, que s’han de millorar, transformar o 
canviar per a les properes edicions. 
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Totes les informacions recollides en els tres apartats d’avaluació anteriors es 

concentren i s’organitzen per integrar-los en una memòria anual d’execució 
del PMJC. Disposem, per tant, de dades quantitatives i de valoracions 
subjectives basades en la participació, la cooperació transversal i la valoració 

tècnica dels professionals. Cal afegir-hi, però un seguit d’indicadors globals 
que ens aportin dades precises, útils per a fer un seguir interanual de l’eficàcia 

del PMJC: 
 
Índex de cost relatiu 

 
Gràcies al control d’execució i al registre d’usuaris tenim dades totals 

del nombre de joves anual beneficiaris d’alguna acció del PMJC. 
Dividirem la xifra del pressupost municipal per la xifra de joves 

beneficiaris. El resultat és l’índex de cost relatiu de la política de 
joventut.  
 

Índex d’optimització de l’Ateneu Juvenil 
 

Es calcula la capacitat màxima d’usuaris simultanis de cadascun dels 
espais d’atenció de l’Ateneu Juvenil, i es multiplica per tres. Es tracta 
d’una xifra hipotètica d’ocupació màxima de l’equipament en el supòsit 

que s’arribés a omplir tres vegades cada dia. Aquesta xifra es divideix 
pel nombre d’usuaris registrats cada dia en l’equipament. El resultat és 

l’índex d’ocupació. El seguiment d’aquesta dada permetrà avaluar 
l’evolució d’ús de l’equipament. 
 

Índex de prioritat de Joventut en l’agenda pública 
Pes relatiu de la despesa en joventut 

 
Percentatge del pressupost de joventut respecte al pressupost total de 
l’ajuntament. S’ha de contemplar només la despesa corrent i, per tant, 

s’ha d’excloure la despesa en recursos humans i en inversió. El 
seguiment interanual d’aquesta xifra permet valorar l’evolució de la 

prioritat o importància que s’atorga a la política local de joventut. 
 
Índex de participació juvenil 

 
Nombre d’accions previstes al PMJC que compten amb algun nivell de 

participació dels joves. Valoració percentual respecte al total d’accions 
del pla. Es pot buscar major precisió establint tres nivells d’intensitat 
en la participació: formulació de propostes d’actuació (nivell 1), 

participació en la decisió sobre les actuacions a realitzar (nivell 2) i 
participació en l’execució de les actuacions (nivell 3). 

 
 
 

 

Indicadors globals 



 
Pla Municipal de Joventut  
2016 – 2020 

 
 

104 

 

Cambrils: cap al 2020 

 

 
Índex de cooperació transversal 
 

Nombre d’accions previstes al PMJC que compten amb algun nivell de 
cooperació interdepartamental o amb altres organismes o 

administracions. Valoració percentual respecte al total d’accions del 
pla. Es pot buscar major precisió establint tres nivells d’intensitat en la 
cooperació: aportació de criteri o opinió (nivell 1), aportació de 

recursos humans en l’execució (nivell 2) i aportació de recursos 
pressupostaris en l’execució (nivell 3). 

 

 
 
 


