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El Vendrell és un municipi costaner situat a la part nord-est de la província de
Tarragona, a 30 quilòmetres d’aquesta. És la capital de la comarca del Baix
Penedès i el seu terme municipal ocupa una extensió de 36,43 km².
Al nord limita amb els termes d’Albinyana i Santa Oliva, a l’est amb Bellvei i
Calafell, al sud amb el mar Mediterrani i a l’oest amb el terme de Roda de Berà
(Tarragonès). És envoltat pels darrers estreps del massís del Garraf (serralada
litoral) a llevant i per alguns turons que són la cua de la serralada Prelitoral al
nord i al nord-oest. L’altre costat del terme forma part de la depressió prelitoral
catalana. El nucli del Vendrell està situat a la sortida de la depressió, i és el
punt on totes dues serralades es troben més a prop. A partir d’aquí, el terme
s’estén pel Pla de Mar cap a les magnífiques platges de Sant Salvador, Comaruga i el Francàs. Per aquesta obertura al mar arriba l’oreig i la fresca marina
que fan que hi hagi una temperatura molt agradable durant tot l’any.
Probablement, la creació del Vendrell com a nucli urbà va venir propiciada
gràcies a la proximitat de la Via Augusta i per estar situat al peu del turó de
Sant Vicenç. El seu desenvolupament ha anat estretament lligat al seu lloc
privilegiat com a cruïlla de camins. A l’edat mitjana hi convergien els camins
que anaven a Albinyana, Valls, Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà. Aquesta
xarxa local facilità els intercanvis comarcals i provocà el desenvolupament
econòmic del poble. A més, el Vendrell era el punt de partida del camí ramader
del Maestrat, per on es conduïen els ramats al nord de Castelló. Posteriorment,
les noves vies de comunicació (els trens i les carreteres) han augmentat la
seva bona comunicació, fet que en possibilita l’arribada còmoda i ràpida.
Actualment, el Vendrell té gairebé un cens estable de 37.000 habitants, encara
que durant els caps de setmana i l’estiu aquesta xifra es triplica per l’arribada
massiva de turistes. Cal fer esment també de la trentena d’urbanitzacions
repartides per tot el terme municipal (segona residència de gent
majoritàriament de Barcelona ciutat i rodalia) que en els últims anys s’han
convertit en primera residència gràcies a les facilitats de traslladar-se a la
metròpoli i la diferència de preus dels habitatges. Tota aquesta panoràmica ha
fet que en pocs anys la població del Vendrell hagi augmentat de forma
exagerada; per contra, els serveis no ho han pogut fer a la mateixa velocitat per
tal d’abastar tota la població, ja sigui estable o flotant.
Com ja hem dit, el Vendrell és un municipi amb diversos nuclis de població,
com ara el nucli antic, Sant Vicenç de Calders, els barris marítims (Coma-ruga,
Sant Salvador i el Francàs, situats a dos quilòmetres del centre de la població)
i diverses urbanitzacions. És per aquest motiu que s’han de duplicar i fins i tot
triplicar serveis, equipaments o activitats, com, per exemple, les que tenen a
veure amb els actes festius, com ara les festes majors i les cavalcades de Reis.
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Quant a l’àmbit sociocultural, el Vendrell és la vila bressol de fills il·lustres com
Pau Casals, Àngel Guimerà, Andreu Nin i va acollir també l’escultor
Apel·les Fenosa. Aquests personatges li han donat renom, projecció i una
intensa vida cultural. La Casa Museu Àngel Guimerà, la Casa nadiua de Pau
Casals, el Museu Deu, la Fundació Apel·les Fenosa i la Vil·la Museu Pau
Casals conformen un ric circuit museístic i de rutes culturals. Sota el lema "El
Vendrell. La Música", el municipi ofereix un ampli ventall d’activitats musicals
que té com a principal puntal el Festival Internacional de Música Pau Casals. A
part de la resta de cicles musicals que l’Auditori Pau Casals organitza durant tot
l’any, el Vendrell compta amb un cicle de música tradicional, ballades de
sardanes i concerts d’orgue, entre molts altres actes, que van a càrrec de les
entitats musicals de la vila. Aquesta tradició, d’altra banda, conviu amb les
manifestacions culturals dels col·lectius que han arribat procedents de fora de
Catalunya.
La vida associativa de la vila és molt rica. Existeixen gairebé cent entitats i
associacions culturals, esportives i juvenils. Actualment, una de les entitats amb
més nombre de socis són Els Pastorets del Vendrell, amb més d’un miler de
socis, de la qual destaquen seccions molt diferents com ara els Armats, el grup
de Caramelles, els caminadors Xino-xano, els moteros PV, equip de futbol sala.
L’Embarcada, l’associació de cultura popular i de balls tradicionals, és formada
per més de 200 socis, la gran majoria joves. La Comissió de Foc aglutina totes
les bèsties i els dracs de foc del Vendrell: el Caramot, les Puces del Caramot, el
Tallot, la Mulassa Feixuga, el Bou, el Cabrot, el Borinot, els Diables i els
Diablons. A més, hi ha els Nens del Vendrell, una colla castellera amb molta
tradició. En l’àmbit esportiu, hem de destacar dos grans clubs: el Club
d’Esports Vendrell, amb les seccions d’hoquei, futbol, patinatge, gimnàstica
rítmica, etc., i la Unió Esportiva Tancat. Pel que fa al lleure educatiu, enguany
se celebra el 15è aniversari de l’esplai Zig-Zag, que és dirigit per un equip de
monitors joves. L’altra entitat de lleure és l’Agrupament Escolta Tant com Puc,
que enguany celebra el tercer any de la recuperació del Cau, després d’haver
estat uns anys sense funcionar. Cal dir que el Cau es va fundar fa més de
trenta anys al Vendrell.
L’educació pública del Vendrell està formada per vuit escoles (Àngel Guimerà,
Pau Casals, Àngels Garriga, Els Còdols, Els Secallets, Marta Mata, Pla de Mar i
Teresina Martorell) i tres instituts (Baix Penedès, Andreu Nin i Mediterrània).
També hi ha el Col·legi Sagrat Cor, escola concertada que imparteix educació
infantil, primària i secundària i batxillerat (aquest últim de caràcter privat).
També hi ha La Ballaruga, una associació formada per totes les AMPA del
municipi, per l’associació de serveis Trèvol i la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament del Vendrell, que es dedica a organitzar totes les activitats
extraescolars. També es poden cursar estudis d’idiomes a l’Escola Oficial
d’Idiomes, aprendre a tocar instruments i música a l’Escola Municipal de Música
Pau Casals (EMMPAC) o bé educació visual i plàstica a l’Escola Municipal d’Art
Apel·les Fenosa.
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Des de fa uns anys, el Vendrell té una nova biblioteca, anomenada Biblioteca
Pública Terra Baixa. És un equipament municipal, gratuït i obert a tothom,
dedicat a la cultura i al coneixement. Recull la voluntat de servei que la
Biblioteca Popular va prestar al Vendrell i a la comarca des del 1920. Compta
amb un fons inicial de 35.000 documents (entre llibres, CD, DVD i CD-ROM),
110 títols de diaris i revistes de tota mena, reculls temàtics de premsa, guies,
partitures, una col·lecció local formada per documents adquirits per la Biblioteca
i procedents de donacions (llibres, diaris del segle XIX, programes, cartells,
goigs, auques, etc.) i un fons de reserva provinent de l’anterior Biblioteca
Popular. La Biblioteca organitza i acull activitats de tota classe per a petits i
grans: conferències, presentacions de llibres, visites didàctiques, exposicions i
activitats diverses, com L’Hora del Conte i el Club de Lectura.
Des de l’any 2002, el Vendrell té un equipament cívic destinat a donar suport
d’infraestructura, de gestió i de millora administrativa. L’Hotel d’Entitats permet
la utilització i l’optimització dels mateixos recursos per part de totes aquelles
entitats i associacions sense ànim de lucre que treballen per millorar la
convivència, el civisme, el voluntariat, la cultura popular i el respecte. Aquest
equipament dóna suport logístic i tècnic a les entitats i les associacions, i a la
vegada ofereix espais de gestió i prestacions de recursos tecnològics, materials
i formatius.

Està format per:
17 despatxos
4 sales de reunions (amb una capacitat per a 6-8 persones)
1 sala de juntes (amb una capacitat per a 12-15 persones)
1 sala d’actes (amb capacitat per a 70 persones)
1 sala d’informàtica
1 espai de lectura
1 laboratori fotogràfic
El Vendrell també disposa d’equipaments cívics molt importants, els quals són
dirigits i coordinats directament per la Regidoria d’Infància i Joventut:
-

Centre cívic L’Estació: És un equipament ubicat en una part de l’antiga
estació de tren restaurada. Es va inaugurar al desembre de 1994.
Consta de dues plantes amb una superfície total de 1.101,70 m2. El
Centre cívic L’Estació és un espai situat al bell mig de la vila, amb sales
polivalents en les quals es desenvolupen cursos i activitats per a tots els
habitants del municipi.
En aquest espai es troben ubicats:
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o L’Àrea d’Infància i Joventut
- Aquesta Àrea organitza els programes d’infància “Creixem junts”
i “Camí de l’escola”, adreçats a pares i mares i als seus fills
menors de 3 anys que no estiguin escolaritzats. Els programes
són duts a terme per personal especialitzat.
- És un espai de trobada adreçat a tots els joves, en el qual poden
venir a jugar als jocs de taula que s’han posat a la seva disposició
o simplement estar amb els amics, fer deures, treballs, veure
sessions de cinefòrum o prendre un refresc o un cafè de les
màquines dispensadores que s’hi han instal·lat amb aquest fi.
- Punt d’Informació Juvenil L’Estació: Es troba ubicat a la planta
baixa de l’edifici. Els seus serveis estan adreçats principalment als
joves i també a la població en general.
- Cursos: Durant tot l’any s’imparteixen cursos de diverses
temàtiques, com ara anglès per viatjar, llenguatge de signes,
maquillatge, cuina tradicional i vegetariana, reflexoteràpia podal,
massatges de relaxació, etc.
- Punt Òmnia: És l’aula d’informàtica on es duen a terme diversos
cursos de diferents nivells adreçats a col·lectius que poden quedar
fora del ràpid desenvolupament de les noves tecnologies, com,
per exemple, les mestresses de casa, els aturats, la gent gran, i
els nens i joves de famílies sense recursos econòmics.
- Espai Jove de Salut: Es tracta d’un servei d’assessorament per
als joves en temes de sexe segur, alimentació, drogues, etc.
- Utilització d’espais: Les diverses sales polivalents del Centre
cívic poden ser utilitzades tant per associacions de la vila com per
particulars, per fer reunions, xerrades i altres actes prèvia
demanda per escrit.
- Borsa d’Habitatge: S’encarrega d’intercedir i assessorar en
temes relacionats amb l’habitatge.
o L’Àrea de Festes: Ubicada amb un despatx del centre cívic on
treballen tres persones adscrites a aquesta àrea.

-

Centre Cívic de Coma-ruga: Es va inaugurar el mes de juliol de 1998.
Aquest centre està dividit en dues ales: l’ala sud i l’ala nord.
Una part del centre és utilitzada pel Centre d’Atenció Primària
(CAP) i l’altra per l’Associació de Veïns de Sant Ramon, que hi
tenen un bar.
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A la planta baixa hi ha un taulell on està ubicat el SAC (Servei
d’Atenció al Ciutadà), que està obert de 8 h a 15 h, la consergeria
i el Punt d’Informació Juvenil (PIJ), amb dos ordinadors amb
connexió gratuïta a Internet.
A l’ala sud hi ha els tallers i la ludoteca que s’utilitzen per realitzar
l’activitat “Minuts menuts”.
La Sala d’Actes s’utilitza per fer xerrades, col·loquis, exposicions,
etc.

- Bucs d’assaig: El juny del 2002 es van inaugurar els bucs d’assaig. Estan
ubicats a la planta baixa de l’Edifici Camí Reial. És un equipament adreçat
als joves músics del Vendrell perquè puguin assajar sense cap problema.
Està format per dos bucs d’assaig totalment condicionats (insonoritzats, amb
bateria, equip de veus i material divers). També hi ha un magatzem, lavabos
i una sala d’espera.
- Edifici de Fàtima: Va ser inaugurat l’any 2002. Es va fer una rehabilitació
de l’edifici annex a la església de Fàtima, edifici històric del nucli de la vila.
Aquest edifici està format per tres plantes, en cadascuna de les quals hi ha
una sala polivalent i lavabos. És un equipament que dóna cabuda a Serveis
Municipals i a les entitats que treballen amb els infants i els joves de la vila.
En l’actualitat realitzen les seves activitats:
- la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida).
- el Centre Obert (depèn de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat i
dóna servei a famílies amb nens i nenes que tenen
problemàtiques socials).
- el Centre de lleure Ventall (espai de lleure per a persones amb
disminució psíquica).
- l’Esplai de lleure infantil i juvenil Zig-Zag i l’Agrupament Escolta
Tant com Puc.
- Local cívic Les Roquetes: El Local cívic Les Roquetes es va inaugurar
l’any 2005. Va néixer arran de la necessitat d’apropar les activitats
municipals als barris del Tancat i Mas d’en Gual. Hi ha tres espais
polivalents on es realitzen cursos, com ara de massatges de relaxació, de
reflexoteràpia podal i de creixement personal. També hi ha un grup del
programa familiar “Camí de l’escola”. Hi ha una sala d’ordinadors per impartir
classes amb la mateixa filosofia del Punt Òmnia, però finançada per
l’Ajuntament. A més, el Local cívic dóna cabuda a diferents entitats, com són
l’Associació de Veïns de Mas d’en Gual, l'Associació de Veïns Tancat III i els
educadors de carrer.
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- Local de Sant Salvador: És un petit equipament situat al barri marítim de
Sant Salvador, el qual dóna cabuda a dues entitats de la vila per fer-hi les
seves activitats: Associació d’Alcohòlics Anònims i l’Associació submarinista
Sota Vent.
El dia 25 d’abril de 2008, el Ple de la corporació va aprovar el Pla Local de
Joventut 2008-2011, que ha estat un conjunt de directrius que ha permès
desenvolupar de manera planificada durant aquests tres anys les polítiques de
joventut municipals. Aquestes polítiques han experimentat diversos canvis per
deixar enrere les actuacions adreçades principalment al lleure infantil i juvenil,
per tal d’estendre-les de manera transversal i oferir serveis integrals des de
molts dels àmbits de la gestió municipal.
En aquests tres anys s’ha avançat en la consolidació de les accions pròpies de
l’Àrea d’Infància i Joventut. També s’ha avançat en la incorporació de criteris de
transversalitat, per exemple, en l’àmbit d’habitatge, amb la creació de la Borsa
Comarcal d’Habitatge dins dels nostres equipaments, i en l’àmbit de la
promoció de la salut, amb la potenciació del Punt Jove de Salut i la incorporació
de l’Àrea de Joventut dins del grup comarcal de Salut jove. També ha estat un
període en el qual s’ha incorporat a la dinàmica de funcionament la pretensió
de garantir que, des de tots els àmbits de gestió municipal, es desenvolupessin
programes i serveis adreçats als joves del Vendrell, com, per exemple, el
Concurs de música Track, la jornada de cultura urbana, els programes
d’orientació i assessorament laboral i social, el Pla Educatiu d’Entorn, el Pla de
Barris, etc., els quals s’han treballat de manera interdepartamental.
L’avaluació del treball fet en aquests darrers tres anys ha portat a la redacció
del Pla Local de Joventut 2012-2015, amb la intenció de disposar d’un
instrument actiu que incorpori elements de planificació estratègica.
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2. DIAGNOSI
2.1. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL AL VENDRELL
Aquest estudi, emmarcat en el Pla Nacional de Joventut, pretén apropar-nos a la realitat
dels joves del municipi del Vendrell (Baix Penedès). Després de realitzar una anàlisi de la
realitat juvenil a Catalunya, basat en una gran diversitat de dades estadístiques
provinents de diverses fonts, s’ha copsat la necessitat de realitzar un estudi en l’àmbit
municipal per tal de definir les necessitats específiques dels joves del Vendrell a l’hora de
dissenyar les polítiques de joventut.
Cal dir que la realitat juvenil ha canviat molt en els últims anys en diferents eixos, com ara
l’educació i la cultura, el treball, l’habitatge, la salut i la participació. Ens interessa,
sobretot, saber què pensen els joves del Vendrell d’aquests canvis i apropar-nos una
mica més a la seva realitat a l’hora de dissenyar polítiques que els afectin. Són diversos
els fenòmens que ens fan pensar que la realitat juvenil ha fet i està fent encara un gir del
qual hem de conèixer la direcció: l’encariment de l’habitatge; l’augment de la població
immigrant, amb el consegüent xoc cultural que això comporta, tant pel que fa a la
immigració procedent d’altres països com de Catalunya; la cultura de l’oci basada cada
vegada més en el consumisme, o les creixents dificultats per accedir de manera
continuada a un dels eixos que marquen la vida adulta, com és el treball.
El recull d’informació s’ha dut a terme seguint dues metodologies ben diferents,
cadascuna amb el seu paper dins de l’estudi:
- El primer recull d’informació s’ha fet a partir de dades estadístiques en l’àmbit
municipal proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Oficina
Comarcal de Joventut, l’Oficina de Treball de la Generalitat del Vendrell i el
cens municipal de l’Ajuntament del Vendrell. La finalitat és realitzar una anàlisi
prèvia que serveixi de guia a l’hora de dissenyar la segona metodologia: els
grups de discussió.
- La tècnica dels grups de debat ens ha permès una aproximació menys dirigida
a la realitat dels joves del Vendrell. Amb l’ús d’aquesta metodologia hem
perdut representativitat, ja que és més difícil que el total de la població quedi
representada amb la mostra de joves escollida, però hem guanyat significació
gràcies al fet d’optar per una tècnica molt poc directiva. També hem optimitzat
la quantitat d’informació recollida en el temps que ha durat l’anàlisi, ja que la

Centre cívic L’Estació
Av. Jaume Carner, 1
43700 El Vendrell

Tel. 977 66 32 89
Fax 977 66 47 41

A/e: centrecivic@elvendrell.net
Web: www.elvendrell.cat

realització

de

tècniques

semidirigides

o

dirigides,

en

busca

de

la

representativitat, haguessin allargat el temps necessari per realitzar l’anàlisi.
Així doncs, pretenem recollir el màxim d’informació reportada directament per joves del
Vendrell i, alhora, que aquesta informació sigui fruit dels raonaments als quals poden
arribar tractant aquests temes entre ells. Per acabar de perfilar la informació que els joves
ens puguin oferir, també realitzarem grups de discussió amb experts dels diferents àmbits
que ens ocupen. Els agents socials que treballen o estan més en contacte amb els joves
són també una altra font d’informació que hem de tenir en compte, així com un altre punt
de vista de la realitat dels joves del Vendrell.
Amb la confluència de totes aquestes dades, esperem apropar-nos a la realitat juvenil
actual del Vendrell i obtenir una guia més a l’hora de dissenyar polítiques de joventut.

2.1.1. CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
2.1.1.1.

Dades demogràfiques

A. Evolució de la població al Vendrell
El Vendrell és un municipi de la comarca del Baix Penedès. L’any 2011 tenia 36.453
habitants, dada que representa el 36% de la població total de la comarca. Al municipi hi
ha 6.197 joves d’entre 15 i 29 anys, que formen el 17% del total de la població.

En els darrers vint anys, el Vendrell ha experimentat un increment de gairebé 21.000
habitants, fet que representa un creixement aproximat del 58% de la població. Si
contextualitzem aquest fenomen tenint en compte la comarca del Baix Penedès,
s’observa un augment més ràpid de la població, ja que es dóna un creixement del 62% tal
com constaten la taula i el gràfic següents:
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Catalunya

Les prospeccions demogràfiques dels darrers anys indicaven que el volum de població
jove continuaria baixant a causa de la crisi de fecunditat que va tenir lloc durant la dècada
dels vuitanta; a més, aquesta davallada es produiria fins que arribessin les generacions
fruit de l’augment de la natalitat que es va registrar a Catalunya a partir del 1997.

Si analitzem la població juvenil de Catalunya segons les últimes dades de l’Observatori
Català de la Joventut, veurem com la tendència a la baixa s’ha anat confirmant. Per tant,
el 24% de població jove respecte al total dels anys noranta ha anat disminuint, gairebé un
punt per any, a partir de l’any 2011. Però, tot i que el percentatge de població jove en
relació amb la població total ha anat disminuint, els valors absoluts de població jove,
segons el padró continu, s’han mantingut (els resultats són més dels previstos en les
prospeccions inicials). Aquest fet s’interpreta com a resultat de l’arribada d’un nombre
important de joves d’origen immigrat, sobretot durant els anys més recents.
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Si apliquem aquesta mateixa anàlisi al Vendrell, veurem que la situació de la població
juvenil no varia gaire i la tendència dels darrers anys és la mateixa que a tot Catalunya.
És a dir, la davallada constant de la població jove, la disminució del percentatge respecte
a la població total de la ciutat i l’augment d’un nombre important de joves d’origen
immigrat.

Evolució de la població de 10 a 34 anys per franges d'edat quinquennals al Vendrell
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població de 1996,
del cens de 2001 i del padró continu d'habitants (Idescat).

La població juvenil del Vendrell, formada per 6.197 joves d’entre 16 i 29 anys, representa
un 17% del total de la població (36.463 habitants) segons les dades del padró municipal
corresponents a principi del 2011. El Vendrell no s’escapa de la tendència dels darrers
anys caracteritzada per la disminució de la població juvenil i del percentatge de joves en
relació amb la població total del municipi, però manté un tant per cent lleugerament
superior a la mitjana de Catalunya, que és del 16,64%.

Si l’any 2001 el grup més nombrós de la població eren els joves d’entre 25 i 29 anys, avui
dia el creixement d’aquesta generació fa que la franja d’edat més nombrosa a la ciutat
sigui la de 30 a 34 anys. En canvi, si tenim en compte la piràmide de població veurem
que el grup de 25 a 29 anys continua sent el segon grup d’edat més important de la ciutat
a causa del boom demogràfic que es va allargar fins a final dels anys 70.
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Piràmide de població del Vendrell de l’any 2011
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del padró continu de població
(Idescat).

Segons aquestes dades, la tendència és que en els propers anys hi hagi una disminució
de la població, ja que, per llei de vida, el grup més nombrós, format pels joves de 25 a 34
anys, hauran abandonat la franja juvenil. Però si analitzem la franja de 0 a 15 anys veiem
que hi ha un nombre important de persones (concretament, 3.225) que en els propers
anys constituiran el grup de 16 a 29 anys, cosa que indica que en el futur hi haurà també
un nombre significatiu de joves al municipi.

A més, si visualitzem l’evolució de la població juvenil al Vendrell en els darrers anys
veurem que, tot i augmentar els valors absoluts de població jove, el percentatge de la
població total disminueix, fet que confirma la tendència general a Catalunya.
Evolució de la població jove al Vendrell del 1981 al 2011
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joves
proporció joves

Pel que fa a la distribució per sexes, la diferència entre el nombre de nois i noies en
aquest grup d’edat és mínima i segueix la tendència de la resta del conjunt de la població.
Malgrat tot, hi ha una quantitat major d’homes que de dones.

Població jove per sexes de l’any 2011
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del padró continu de població (Idescat).

Pel que fa a la càrrega de la població juvenil respecte a la població en edat de treballar,
trobem un índex de dependència juvenil d’un 26%, la qual cosa significa que de cada
100 persones en edat de treballar hi ha 26 joves menors de 16 anys. Per tal de
contextualitzar aquest fenomen, s’observa com aquesta càrrega és d’un 1% superior a la
mitjana catalana i d’un 3% inferior a la de la comarca del Baix Penedès.

Pel que fa a l’índex d’envelliment, és a dir, el nombre de persones grans per cada 100
joves, se situa en un 81% al Vendrell. Aquesta dada és significativament inferior, en
gairebé 9 punts respecte al Baix Penedès i en un 27% pel que fa al conjunt de la població
catalana. D’aquesta manera, al Vendrell trobem una proporció de joves vers la gent gran
força superior que en el seu context territorial, és a dir, vers la mitjana comarcal i
catalana. Per últim, al Vendrell la càrrega de la població en edats dependents de la
població en edat de treballar es constata un índex de dependència del 46%. En aquest
sentit, de cada 100 persones en edat de treballar hi ha 46 persones dependents, entre
joves i persones grans.
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En canvi, en el context territorial de la comarca aquesta càrrega és d’un 2% superior, fet
que s’explica a causa d’un índex d’envelliment inferior, en el cas del Vendrell, i d’una
proporció major de persones en edat de treballar, grup en el qual destaca la franja dels 25
als 34 anys per damunt de la resta de població.

El Vendrell
Baix Penedès
Catalunya
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del padró (Idescat).

Joves d’origen immigrant
Evolució de la immigració al Vendrell del 1986 al 2011
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població de 1996, del cens de 2001 i del padró continu
d'habitants (Idescat).

El 17,48% de la població del Vendrell és immigrada, per la qual cosa els joves no poden
quedar fora d’aquesta influència. L’arribada d’un nombre important de joves d’origen
immigrat, sobretot en els darrers vuit anys, ha estat una de les causes que ha fet que la
població juvenil es mantingués i, fins i tot, augmentés.
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Lloc de naixement dels joves de 15 a 29 anys del Vendrell, del Baix Penedès i de Catalunya
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del padró continu de població (Idescat).

B. Treball
Durant els últims anys, la transició de l’escola al mercat de treball ha patit diverses
transformacions importants. D’una banda, tendeix a prolongar-se en el temps davant
d’una expansió educativa constant i sostinguda. És a dir, es tracta d’un procés que
s’allarga i es retarda alhora. La formació inicial adquireix una rellevància més gran, com a
plataforma bàsica sobre la qual es construiran aprenentatges posteriors; d’aquesta
manera, esdevé un mecanisme de discriminació per als joves que no assoleixen un
llindar de competències mínim. Els joves descriuen diferents transicions de l’escola al
mercat de treball i construeixen itineraris d’inserció social i professional diferents marcats
per la desigualtat.

L'evolució de l'atur al Vendrell al llarg de l'any 2011 segueix el mateix patró dels tres anys
precedents, els quals es van caracteritzar per la crisi econòmica. La desocupació manté
el perfil de creixement característic només moderat en períodes puntuals que
coincideixen amb les temporades estivals, però reprèn la seva evolució a l'alça una
vegada han finalitzat aquests mesos. La mitjana intermensual de l'atur del 2011 ha estat
del 0,54% enfront del 0,72% de l'any anterior. Durant el 2011 s'han acumulat 258 nous
aturats als 4.211 que ja hi havia l'any 2010, per la qual cosa s’ha tancat l'any amb un total
de 4.469 persones sense feina. Si analitzem mes per mes, veurem que tots els mesos
presenten una xifra superior a la del mateix període de l'any 2010.
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Així doncs, l’augment de l'atur del 2011 respecte al del 2010 ha estat del 6,1%, fet que
representa un total del 17,96% d’atur respecte a la població total activa.

Font: Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament del Vendrell. L’EINA

Si ens remetem als sectors empresarials, el sector SERVEIS representa el 62% quant a
volum d'aturats, seguit de la CONSTRUCCIÓ amb un 20%. En l'anàlisi tenint en compte
els anys precedents, destaca la importància de les persones identificades amb l’etiqueta
PERSONES SENSE OCUPACIÓ ANTERIOR, l'evolució de les quals des del any 2006 ha
estat molt significativa. Aquest grup és, amb diferència, el que més ha crescut durant l'any
2011, fins a un 125% respecte al 2010.
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En l'anàlisi per secció d'activitat, la CONSTRUCCIÓ és l'apartat més important, seguit del
COMERÇ i de les ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I AUXILIARS. En l'evolució respecte
a l'any 2010, la variació més significativa té lloc en la categoria de les persones SENSE
OCUPACIÓ ANTERIOR, que creix un 125%, encara que en el conjunt del 2011 només
representen el 3% del total. De la mateixa manera, l’atur també creix al grup ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES I AUXILIARS, en HOSTALERIA i en l'apartat de TRANSPORT I
EMMAGATZEMATGE.
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Si fem una comparativa de l’època actual amb sis anys enrere, tenint en compte que
l’evolució de l’atur ha estat espectacular, destaca l’augment en un 322% de les persones
que no tenen estudis —o només tenen estudis primaris— i un 270% dels universitaris de
primer cicle. En resum, podem observar que l’atur ha pujat un 202%.

Si mirem l’atur per sexe i immigració, podem observar que el major augment s’ha disparat
en els homes, sobretot els immigrants.
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C. EDUCACIÓ. Nivell d’instrucció

Educació secundària obligatòria (ESO)
El Vendrell compta amb un total de quatre centres d’educació secundària obligatòria
(tres de públics i un de concertat) que escolaritzen un total de 1.634 alumnes. El 85,25%
dels alumnes van superar el segon cicle el curs 2010-2011 i, per tant, van obtenir el títol
de graduat en educació secundària obligatòria.
Batxillerat
Hi ha tres centres de batxillerat (dos de públics i un de privat) que el darrer curs van
acollir un total de 357 alumnes, dels quals un 84% va obtenir el títol de batxillerat el curs.
Pel que fa a les proves d’accés a la universitat, un 91% de l’alumnat que va presentar-se
el curs 2010-2011 va aprovar. Les dades en l’àmbit de Catalunya indiquen que el
percentatge d’alumnes que van superar la prova d’aptitud va ser del 94,54%. Per tant, el
resultat dels alumnes del Vendrell que van presentar-se en aquestes proves difereixen en
3,5 punts per sota respecte a la mitjana de Catalunya.
Cicle formatius
El Vendrell compta amb un centre públic que imparteix formació professional a un total de
486 alumnes. Els cicles de grau mitjà són superats per un 82% de l’alumnat que s’hi
presenta, mentre que els de grau superior per un 89% (segons les dades del curs 20102011).
Estudis Universitaris
El Vendrell ofereix dues carreres universitàries que depenen de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona: Ciències de l’Educació i Infermeria.
Una mica més de la meitat dels estudiants del Vendrell cursen les seves carreres
universitàries a Barcelona, ja que l’oferta és més variada i la comunicació és més fluida
que amb Tarragona.
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D. HABITATGE
La construcció de noves urbanitzacions a partir dels anys seixanta va anar cobrint bona
part del terme entre el Vendrell i la costa; fins i tot s'enfilaren a la zona nord-oest de
l'autopista. Les urbanitzacions de segona residència, que estan disperses pel terme, han
completat els serveis i també els espais que encara eren buits, amb un augment
considerable de superfície construïda. Al límit amb els termes de Bellvei i Calafell hi ha
les urbanitzacions de la Muntanyeta, unida al nucli, l'Oasi, la Baronia del Mar (que s'estén
també pels termes de Bellvei i de Calafell), el Romaní i Bonavista. A la dreta de la
carretera hi ha altres urbanitzacions, com el Vendrell Mar, situada prop de la C-31 i unida
a la Baronia del Mar. Seguint aquesta carretera, vers migdia hom troba els Garrofers,
Nirvana, els Masos i la Creu de Coma-ruga, corresponents a Coma-ruga, Sant Salvador i
la platja del Francàs. Al costat nord-occidental de la vila, un cop passada la urbanització
Empar Magrinyà, ubicada a la part dreta de la carretera de Valls, es troben el Nou
Vendrell, al vessant del puig de les Torretes, el Tancat, el Bell-lloc i el Mas Levi.
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HABITATGES EXISTENTS AL VENDRELL
El municipi està format, a més de la vila del Vendrell, que n'és el cap, pels barris marítims
de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs (amb més de 8 quilòmetres de platja), els
barris de l'Estació de Sant Vicenç de Calders i el Sector del Sanatori, el poble de Sant
Vicenç de Calders i diverses urbanitzacions.

Si analitzem el següent gràfic veiem que hi ha una gran diferència entre el nombre
d’habitatges que formen part de la zona urbana i els de la zona marítima. El gran volum
d’habitatges de la zona urbana no significa que tots estiguin ubicats al nucli antic, sinó
que el codi postal 43700 també inclou totes les urbanitzacions. El Vendrell té una
població censada de 36.453 habitants, però aquesta xifra pot arribar fàcilment als
200.000 habitants a l’estiu a causa de l’arribada de turistes i persones que tenen segones
residències.
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ZONA MARÍTIMA CP 43820
Font: Ajuntament del Vendrell (dades del padró de 2010).

L’any 2004 es va crear la Borsa Jove d’Habitatge del Vendrell amb la intenció d’ajudar els
joves a trobar un habitatge tenint en compte les seves possibilitats econòmiques. Durant
aquests anys, la societat ha canviat moltísim i com no, també la feina de la Borsa. En un
principi, la Borsa tenia un nombrós grup de joves que tenien intenció d’emancipar-se,
però hi havia poca oferta de pisos per llogar a causa del boom immobiliari, per la qual
cosa tothom comprava i venia però no llogava. Actualment la situació és a l’inrevés:
disposem d’una gran quantitat d’habitatges per llogar, ja que els seus propietaris no els
poden vendre, però són pocs els joves amb recursos econòmics suficients per poder
pagar un lloguer.
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Font: Borsa d'Habitatge del Vendrell.

El volum de joves que han estat atesos durant aquests últims anys no ha variat gaire.
Molts joves vénen venen a interessar-se i a preguntar, però la majoria no s’ajusta al perfil
mínim estipulat per qüestions econòmiques. Les atencions a les persones majors de 35
anys han augmentat considerablement, ja que anys enrere eren persones que compraven
el seu habitatge i ara, en canvi, opten per llogar-lo. Si observem el nombre d’atencions a
propietaris, podem veure que no ha variat gaire en aquests quatre anys. Abans, eren
molts els que venien a preguntar les condicions, però no deixaven els seus habitatges;
ara, la cosa ha canviat, i un 80% dels propietaris entren en el programa.

Pel que fa al nombre de contractes nous, el 2011 van baixar un 87%. A partir del 2012 ja
no existeixen les ajudes corresponents a la renda bàsica d’emancipació ni els ajuts
corresponents al Lloguer just, els quals només es mantenen per als antics perceptors.
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2.1.1.2

Grups de discussió

Els grups de discussió han constituït la segona eina metodològica i la que ens ha aportat
significació a l’anàlisi de la realitat juvenil. D’aquesta manera, van ser els mateixos joves i
els experts en els diferents àmbits que els afecten els que van expressar les seves
opinions referents a la realitat dels joves del municipi.
La tria de joves, dels col·lectius i de les associacions per participar en els grups de
discussió es va fer a partir de criteris de representativitat.
Els guions dels grups de discussió es van redactar a partir de les altres dues eines
metodològiques que formen part de l’estudi, mencionades anteriorment: les dades
estadístiques i els coneixements del tècnic de Joventut. Aquests són molt esquemàtics i
amb preguntes de tipus molt general, ja que es tracta de no conduir els participants dels
grups en la concreció dels temes a tractar, sinó de buscar les seves verbalitzacions més
espontànies.
La dinamització d’aquests grups ha de ser molt poc directiva, per tal que es pugui donar
la discussió dels temes que busquem; d’aquesta manera, hi pot haver opinions més
diverses i més elaborades. Però sí que vam mirar que es tractessin tots els temes que
afecten la vida dels joves.

Buidat dels grups de discussió:
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Taula rodona amb professionals
Dia: 19 de març de 2012
Lloc: Centre cívic L’Estació
Participants: 15 professionals
Dinamitzadors: 3 tècnics de Joventut

Presentació:
-

-

-

-

-

-

Regidora de Joventut. Presentació del Pla Local de Joventut i dels tècnics.
Tècnica de L’EINA en el projecte “+ x barris = + x joves” amb joves de 16 a 30
anys que no treballen ni estudien. Té la percepció que cada vegada els joves
arriben més formats, ja que la majoria té el graduat de l’ESO.
Tècniques Ponts Culturals. Treballen com a educadores de carrer i estan a
L’EINA, on també fan entrevistes a joves emmarcades en un projecte
d’immigració. Troben a faltar la formació dels joves, ja que molts dels que arriben
a L’EINA a buscar feina només tenen 16 anys.
Coordinadora Ponts Culturals. Coordina el projecte d’immigració. Fins ara ha
treballat al carrer, amb un perfil de joves molt específic.
Tècnica de salut del Vendrell. Dinamitza l’Espai Jove de Salut, on arriben joves de
diversos perfils. Du a terme la seva actuació als instituts.
Tècnic de salut del Baix Penedès. Va iniciar l’Espai Jove de Salut del Vendrell.
Treballa amb joves de tots els perfils.
Tècnic d’Esports. Coordina el futbol base de la Unió Esportiva Tancat. Treballa
amb joves de fins a 18 anys. Eduquen els valors a través de l’esport.
Tècnic de Serveis Socials. En concret d’infància i adolescència. Treballa amb
joves amb un perfil concret i una situació desafavorida.
Directora de l’institut Baix Penedès. Es troba que els joves que han complert els
18 anys han de plegar, ja que la normativa no permet que l’institut els mantingui
en el circuit.
Tècnica d’Educació. Treballa a l’Àrea d’Educació i a l’Aula d’Adults. Des de l’Aula
preparen els joves per a les proves d’accés a cicles de grau mig i superior i també
per al graduat d’educació secundària a través de l’Institut Obert de Catalunya
(IOC). Destaca que al Vendrell no hi ha classes presencials de preparació, ja que
només es pot fer a través de l’IOC.
Tècnic d’Educació. Fa ressò del 40% de fracàs escolar.
Reponsable de Justícia Juvenil al Baix Penedès. Destaca la mancança de
recursos per a la inserció de joves al municipi. El perfil amb el qual treballa és de
joves de 14 a 20 anys.
Tècnica de Festes. Treballa a l’Àrea de Festes. Treballa en l’àmbit festiu, per la
qual cosa el perfil de joves és divers i de totes les edats.
Tècnica de la Coordinació Territorial de Joventut. Referent al Baix Penedès de la
Coordinació Territorial de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
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Participació
-

-

-

-

Pel que fa als esports, hi participen activament i amb molta motivació.
Les entitats són cercles tancats i amb dinàmiques molt concretes. Falten espais
per a la participació dels joves, ja que no hi ha cap alternativa que no sigui estar al
carrer. Cal tenir en compte que un casal de joves és un viver d’idees.
A l’institut vam fer una assignatura optativa de Participació i va anar molt bé, ja
que les entitats van venir a presentar-se. Cal dir que va ser una molt bona idea de
l’Àrea de Joventut el fet d’oferir aquesta assignatura als instituts.
La gent jove està desarrelada, nanos que no són d’enlloc, sobretot els alumnes de
la rodalia de Barcelona. No se senten partícips. Els alumnes que participen
sempre són els que ja estan a tot arreu.
Els joves amb què treballo no els interessa res. Una de les mesures reparadores,
de vegades, és practicar oci al Vendrell, proposar activitats que facin. No sé on
enviar els joves a practicar aquest tipus d’activitats, ja que no hi ha un lloc concret
per normalitzar les seves hores d’oci.
La gent ens demana sales de concerts i un espai on fer activitats.

Migracions
-

Els nouvinguts van amb nouvinguts; d’aquesta manera, no hi ha integració.
L’esport és un camí útil per a la integración. Els joves nouvinguts estan integrats i
no tenim cap mena de problema.
Hi ha molta diferència entre els nois i les noies: els nois s’integren molt bé, mentre
que les noies, en canvi, sempre van agrupades i no s’integren.
En el meu projecte hi ha un baix nombre de persones immigrants, malgrat que es
pensa que només treballem de cara a joves amb aquest perfil.

Educació
-

-

-

-

La gent que surt del circuit es queda a la deriva. Demana poder estudiar l’ESO
presencialment al Vendrell. A més, també demana un espai on poder reunir joves
i famíles per parlar de les seves inquietuds.
L’Aula d’Adults només permet estudiar a través de l’IOC. L’Aula d’Adults del
Vendrell prepara els alumnes per a les proves d’accés als mòduls i per entrar a
l’IOC. S’han provat tots els mecanismes per tal de reunir les famílies i realitzar
xerrades, però no funciona.
Del programa d’absentisme escolar en trec la conclusió que també han d’estudiar
els pares.
Pel que fa a l’educació dels pares, cal dir que costa molt engrescar-los i moltes
vegades ni vénen. Hem demanat un PQPI al Vendrell, ja que no n’hi ha cap i és
una pena. Intentem que la UEC sigui un bon recurs per reconduir i acabar l’ESO
(només hi ha 14 places al Vendrell). Dels 800 alumnes que té el centre, tenim cinc
alumnes a la UEC i dos en llista d’espera. Tots són joves normalitzats que
segueixen els seus estudis, i no hem de caure en l’error que moltes vegades ens
fixem amb els alumnes més desafavorits.
Des del nostre servei realitzem moltes xerrades per a joves, ja que amb els adults
no funciona. Els pares questionen els educadors, i contra això no es pot lluitar.
Els programes de L’EINA no donen resposta als joves. La realitat d’aquest poble
és molt diferent al que ofereix l’Administració.
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-

-

Les famílies han canviat molt i els pares s’han tornat més permissius. No hi ha
límits. Des de l’Àrea de Festes intentem fer activitats per incloure les famílies
senceres.
Cal educar els pares. Des de Serveis Socials fem intervencions en famílies per
ajudar a posar límits.

Treball
-

Penso que els cursos de L’EINA no estan orientats a les necessitats dels joves del
Vendrell ni de la comarca.
Els joves arriben a L’EINA amb 16 anys acabats de fer per buscar feina.
Actualment, has de ser el millor en el teu àmbit, ja que hi ha molta competència.
Molts joves que ara tenen més de 20 anys van deixar d’estudiar per anar a
treballar per uns sous extraordinaris, però ara es troben que no tenen ni formació
ni feina, per la qual cosa no sabem què fer amb ells.

Habitatge
-

-

-

La població ha crescut molt, però el poble no. Hi ha vies mortes on es reuneixen
els joves més desafavorits i sense res a fer. Els serveis de l’Ajuntament estan
aburgesats i la realitat sociocultural és molt baixa.
No és còmode moure’s pel Vendrell. És una ciutat dormitori.
El Vendrell no té serveis, ni sales, ni música, res. Falta sentiment de pertinença.
No hi ha sentiment de pertinença. La gent es queixa fins i tot dels concerts de les
Festes del Barri, unes festes que es fan de fa molts anys i és quan es reuneixen
els veïns per sopar. Per Festa Major molta gent marxa del Vendrell. S’hauria de
crear una línia de bus nocturn, igual que fem per Sant Joan (tot i que segons
l’hora són un perill; per tant, s’ha d’estudiar bé aquest projecte). És un poble molt
bén situat però mal comunicat.
S’ha de canviar el xip i cohesionar de nou el poble. Entenc perfectamente que la
gent jove no vulgui quedar-se a viure al Vendrell i prefereixi anar a qualsevol
municipi de la comarca.

Salut
-

-

-

-

Per problemes greus de drogues s’ha d’anar a Tarragona. Al Vendrell només fem
prevenció i autoreflexió.
El servei està consolidat i vénen joves que repeteixen. Funciona. En temes de
salut no es pot generalitzar, ja que hi ha joves de tots tipus i no tots fumen ni
perden la virginitat als 14 anys.
Si no prens res, no estàs a la moda. La gent s’ha queixat molt de la normativa de
la prohibición d’alcohol que es va establir durant la rua de Carnaval.
Pel que fa l’alcohol, estem lluitant contra un fet cultural. En general, els joves viuen
al límit quan els falta la motivació. Cal donar alternatives d’oci nocturn. Cal tenir un
espai de referència on els joves puguin anar per demanar informació. Hi ha una
manca de treball en xarxa al Vendrell.
Tot i fer prevenció, cal pensar que l’últim responsable del que es fa és el mateix
jove. A llarg termini, ens passarà factura el fet d’haver eliminat el programa
d’educadors de carrer i passar al despatx els treballadors socials. Falten referents
per als joves. Es podrien obrir els patis de les escoles.
Els dissabtes al matí s’obre el pati de l’escola Teresina Martorell.
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-

Tenim uns 200 joves que practiquen esport. Es podrien obrir les pistes a l’estiu per
fer-hi activitats.

Conclusions que treuen els participants:
-

Caldria fer, almenys una vegada a l’any, una trobada de persones que treballen
amb i per als joves.
Hi ha una manca d’activitats públiques per a joves i un espai exclusiu per a ells.
Els projectes donen el seu resultat a llarg termini.
Els joves marxen del Vendrell per temes d’oci.
Molts joves són invisibles; això és perillós.

Col.lectiu de patinadors del Vendrell
Dia: 7 de març de 2012
Lloc: Centre cívic L’Estació
Participants: 9 joves
Edats: De 14 a 20 anys
Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)

Educació
- No els interessa la programació de cursos que s’ofereix. Troben més interessant
fer tallers de grafits, skate-finger, manteniment de monopatins, com fer mòduls,
etc.
- Troben interessant l’orientació educativa que es fa als instituts.
- Tenen la percepció que hi ha molt absentisme escolar.
Treball
- Tots volen començar a treballar com més aviat millor.
- Veuen la situació laboral actual molt precària, sobretot per als més joves.
Habitatge
- Si poden, i tenen feina, es volen emmancipar als 18 anys.
- Coincideixen en el fet de no quedar-se a viure al Vendrell.
Mobilitat
- En general, utilitzen el transport públic, en concret el tren. Especifiquen que,
“evidentment, no paguem el bitllet”.
Participació
- El col·lectiu demana un parc de patinatge a la Regidoria d’Esports. Explica que
s’ha reunit amb el regidor i no han obtingut resposta ni propostes (l’única
proposta per part del regidor va ser fer un parc privat). El col·lectiu se sent
rebutjat per l’Administració.
- Proposen crear un espai, només el paviment, si cal, al qual li dirien “plaça de
patinatge”.
- El col·lectiu mou fins a 100 joves.
- Demanen que es cedeixi una part de les pistes del Botafoc, la qual es tancaria o
bé en la qual s’instal·laria una caseta per guardar material.
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- Actualment patinen a la plaça de la Sardana i a la zona del Pèlag. La Policia
Municipal no intervé pel fet d’usar aquest espai i els veïns, en general, no es
queixen. El col·lectiu reivindica un espai perquè les places que utilitzen són per a
altres coses; a més, hi ha molta canalla que hi juga.
- El col·lectiu està mirant d’associar-se.
Migracions
- La percepció dels joves és que el Vendrell ha crescut molt sense pensar en les
persones.
- Veuen el Vendrell com una ciutat dormitori.
- Diuen que al Vendrell hi ha molta immigració, la qual es beneficia més de les
ajudes de l’Ajuntament.
Salut
- Veuen que els adults creuen que tots els joves són mal educats i que practiquen
hàbits no saludables. Ells neguen aquest prejudici i es proclamen “sans”.
- Tenen la percepció que els tallers que es fan als instituts sobre drogues, sexe i
alimentació no són útils, ja que és una manera de perdre classe i per això
agraden a l’alumnat. Especifiquen que només se salva la xerrada que realitza
l’Associació d’Alcohòlics Anònims.
- En general, no coneixen l’Espai Jove de Salut.
- S’informen i es comuniquen a través d’Internet. Pel que fa a les xarxes socials,
tots tenen Facebook perquè és el que agrada a tothom.
Oci i estils de vida
- La percepció dels joves és que el Vendrell és la capital de comarca, però no hi ha
res, no està preparada per ser-ho. A més, la dinamització del poble no existeix, ni
tampoc la del comerç.
- Marxen fora per motius d’oci i utilitzen el transport públic. Al Vendrell només van al
Centre comercial i d’oci Les Mates, concretament al Bowling.
- Diuen que hi ha molts camps de futbol, piscines i, en general, instal·lacions
relacionades amb els esports, i prou.
- Reivindiquen un espai, un casal de joves on reunir-se i trobar-se. Es pregunten:
“Per què els jubilitats tenen tants esplais i els joves no tenim res?”.
- Reinvindiquen que l’Administració els tingui en compte. Diuen que no fan cas als
joves i que la percepció que tenen cap a ells és negativa.

Taller de Teatre
Dia: 9 de març de 2012
Lloc: Casal Familiar
Participants: 6 joves
Edats: De 16 a 20 anys
Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)
Educació
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- Tots estudien, i algun treballa i estudia a la vegada.
- Troben a faltar més oferta de cicles formatius.
- Troben a faltar el batxillerat nocturn. Diuen que hi havia molta gent interessada a
fer-lo i no saben perquè el van suprimir.
- L’equipament on estudien és precari. Diuen que els barracons s’inunden i no
tenen alarma d’incendis.
- Creuen que la qualitat de l’educació al Vendrell és molt baixa.
- Manifesten que han rebut una orientació educativa bona.
- Organitzarien diversos tallers: fotografia, aerografia, balls i salsa, i escriptura.
Treball
- No hi ha feina per a ningú, ni al Vendrell ni enlloc.
- Les ofertes són precàries, i més per als joves.
- Valoren negativament l’atenció que han rebut a L’EINA.
Habitatge
- En general, no pensen en l’emancipació, no perquè no vulguin, sinó per manca de
recursos.
- Creuen que d’aquí a 24-25 anys podran marxar de casa i viure sols.
- Coincideixen a marxar a viure fora del Vendrell.
Mobilitat
- Utilitzen el transport públic sense pagar.
- Afirmen que el bus és caríssim. A més, diuen que fan massa voltes i tarden molt a
fer el recorregut.
- Pel que fa a la bicicleta, diuen que “no saps per on passar, és perillós”. També
comenten que el Vendrell no està preparat per tenir un carril bici.
- En conclusió: pots anar a peu a tot arreu.
- Demanen un bus nocturn, com el de Sant Joan, per als dissabtes.
Participació
- Tots són joves que participen en la vida social del Vendrell i valoren que la gent
passa de tot i no participa en res.
- A la gent “li suda” el poble; diuen que no hi ha cultura de la participació i que els
joves només pensen a sortir de festa.
- Proposen que l’Ajuntament pinti les parets de la riera de la Bisbal de blanc una o
dues vegades a l’any, ja que d’aquesta manera es pintaria més bé.
- El voluntariat ha mort. Avui en dia, aquesta cultura ja no es valora ni com a eina
personal ni com a element d’integració.
- És una vergonya que al Vendrell no hi hagi un casal de joves, un espai de trobada
i amb activitats dels i per als joves. Un casal de joves estaria bé a la zona del
Botafoc i que l’equipament tingui Wi-Fi, futbolí, sales polivalents, servei de bar,
tennis de taula, consoles, etc.
Migracions
- El Vendrell és insegur. És un punt molt conflictiu del territori català. La policia
multa les persones “normalitzades”; en canvi, quan hi ha baralles i conflictes al
carrer desapareixen.
- El Vendrell ha crescut molt sense tenir en compte els equipaments necessaris per
a la gent.
Salut
- Coneixen l’Espai Jove de Salut.
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- La gent no valora les xerrades de prevenció que es fan als intituts, ja que ho
veuen com una manera fàcil de perdre classe.
- En general, pensen que la gent jove té hàbits saludables i que, per culpa d’uns
quants, tots els joves tenen mala fama.
- Creuen que hi ha molts prejudicis entorn dels joves i les drogues.
- Un participant afegeix: “Es que nos lo estamos ganando a pulso”.
Oci i estils de vida
- Els joves marxen a fora per anar de compres i sortir de festa.
- El cinema és car i la bolera de Les Mates estava bé fins que aquest any hi han
apujat les tarifes.
- Creuen que, si hi hagués un centre comercial al Vendrell, la gent continuaria
marxant fora, ja que molts marxen per trencar la monotonia i no trobar-se la
mateixa gent a tot arreu.
- Creuen que un supermercat que estigués obert les 24 hores funcionaria molt bé.

Col·lectiu de Breakers del Vendrell
Dia: 16 de març de 2012
Lloc: Casal Cívic
Participants: 8 joves
Edat: De 16 a 22 anys
Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)

Educació
- Troben a faltar més oferta de cicles formatius. Només un dels joves diu que per
ser el Vendrell està prou bé.
- Troben a faltar el batxillerat nocturn.
- Han fet molts cursets, els quals no els han servit de res. Només valoren
positivament els cursos que han fet a través de la Creu Roja.
- Els cursets que han fet a L’EINA diuen que no estan homologats i que no els han
aprofitat. Tenen la percepció que si vas a L’EINA sense “enchufe” no tens res a
fer.
Treball
- No hi ha feina per a ningú, ni al Vendrell ni enlloc.

Habitatge
- En general, no pensen en l’emancipació, no perquè no vulguin, sinó per falta de
recursos.
- Coincideixen en el fet de marxar a viure fora del Vendrell.
Mobilitat
- Utilitzen el transport públic sense pagar a causa dels alts preus.
- No utilitzen el bus perquè és “caríssim”.
- El Vendrell està molt mal comunicat.
- Demanen un bus nocturn per als dissabtes.
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Participació
- Estan molt bé al Casal Cívic, on han trobat el lloc adequat. Ara volen reprendre
l’associació.
- A l’estiu van a la plaça de la Sardana a ballar. L’espai és adequat i la gent els mira
i els anima. Coincideixen amb el grup de patinadors, i els veïns se’ls veu contents
amb ells. Alguna vegada, la Policia Municipal els ha amenaçat de multar-los. A
més, sempre utilitzaven el punt de llum per posar música amb un equip casolà i
amb pocs wats, fins que va aparèixer un membre dels Dansaires del Penedès i
els va fer fora. Aquell dia, va coincidir que no hi havia llum al punt.
- La gent no valora la tasca del grup i diuen que tenen la percepció que “vas con
gorra y A de ancho y ya está…”.
- Ells participen d’altres maneres al Vendrell.
- A l’estiu ballen al passeig Marítim de Coma-ruga. L’any 2011 van haver de pagar
un permís de 110 euros per poder ballar. Demanen a l’Àrea de Joventut que els
doni suport en aquest tema i que no hagin de pagar el permís.
- És una vergonya que al Vendrell no hi hagi casal de joves, un espai de trobada i
amb activitats dels i per als joves.
Migracions
- El Vendrell és insegur, sobretot la zona de la carretera de Valls i la zona del carrer
de Mar.
- El Vendrell ha crescut molt sense equipaments per a la gent.
- No saben el què, però diuen que falta la peça clau per fer funcionar el Vendrell.
- No pot ser que hi hagi quatre esplais per a la gent gran i res per als joves.
Salut
- En general, pensen que la gent jove té hàbits saludables i que, per culpa d’uns
quants, tenen mala fama tots els joves.
- Creuen que hi ha molts prejudicis entorn dels joves i les drogues, i més en el seu
cas per anar d’ample i amb “pintes”.
Oci i estils de vida
- Els joves marxen a fora per anar de compres i sortir de festa. Al Vendrell hi falten
cadenes de roba per a joves.
- No hi ha varietat d’activitats musicials, sempre es tira de rock i no hi ha res més.
- El Vendrell no és tolerant amb els joves, per això no hi ha res per a nosaltres i
hem de marxar a fora.

Agrupament Escolta Tant com Puc
Dia: 17 de març de 2012
Lloc: Edifici de Fàtima
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Participants: 7 joves
Edat: De 18 a 25 anys
Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)
Participació
- Creuen que la majoria de joves que participen són els mateixos a tot arreu.
- Tenen la percepció que els joves del Vendrell no participen. I les poques coses
que es coneixen i funcionen tenen èxit gràcies al de boca a orella.
- La inforamció arriba, però “passen” de tot.
- El grup de joves del Cau va sorgir del curs de formació inicial que es va fer l’any
passat.
- De monitors nous al cau n’hi ha a través de les pràctiques del curs de monitors.
Migracions
- El Vendrell ha crescut molt sense equipaments per a la gent.
- No hi ha iniciativa pública d’activitats per a joves; en canvi, pagant tens el que
vulguis.
- No saben el què, però diuen que falta la peça clau per fer funcionar el Vendrell.
- No pot ser que hi hagi quatre esplais per a la gent gran i res per als joves.
Oci i estils de vida
- Els joves marxen del Vendrell per motius d’oci. També marxen per temes
d’estudis.
- El Vendrell ha d’apostar per la gent jove, i demostrar-ho. El Vendrell ha de tenir un
casal de joves ben gestionat, amb espais polivalents a disposició dels joves i de
les entitats juvenils.
- L’Ajuntament no ha de posar entrebancs a les entitats que treballen des del
voluntariat i donen un servei al poble. Per exemple: per què hem de pagar el
lloguer d’un pavelló si està buit?
- Durant el cap de setmana, les escoles estan desaprofitades.
- Diuen que si l’Ajuntament no dóna suport a les iniciatives juvenils, el poble està
mort.

Esplai Zig-Zag
Dia: 17 de març de 2012
Lloc: Edifici de Fàtima
Participants: 5 joves
Edats: De 18 a 22 anys
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Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)
Participació
- Creuen que la majoria de joves que participen són els mateixos a tot arreu.
- Tenen la percepció que els joves del Vendrell no participen.
- Ells obren la seva entitat a tothom, sobretot en festes populars, com és el cas de
la Festa de la Primavera.
Migracions
- El Vendrell ha crescut molt sense equipaments per a la gent. La gent que participa
no és representativa del total de la població del Vendrell.
- No hi ha iniciativa pública d’activitats per a joves.
- El gran problema és que el Vendrell no està cohesionat. Des de l’Esplai intenten
desenvolupar una funció integradora, però no s’aconsegueix.
Oci i estils de vida
- Els joves marxen del Vendrell per motius d’oci. També marxen per temes
d’estudis.
- L’Ajuntament no ha de posar entrebancs a les entitats que treballen des del
voluntariat i donen un servei al poble. Per exemple: per què hem de pagar el
lloguer d’un pavelló si està buit?
- Les normatives municipals s’han d’adaptar a les associacions que formen part del
teixit associatiu del Vendrell, ja que el servei que desenvolupen és important i per
això l’Ajuntament ha de donar-los suport.

“Joves amb idees”
Dia: del 13 al 16 i del 20 al 23 de març de 2012
Lloc: L’EINA Espai Empresarial
Participants: 79 joves (de 1r de BAT i
de 1r CFGM del Col·legi Sagrat Cor i dels instituts
Andreu Nin i Baix Penedès)
Edats: De 17 a 19 anys
Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)
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Els tècnics de l’Àrea de Joventut han col·laborat amb els seminaris i tallers sobre creació
d’empreses, dins el programa del concurs “Joves amb idees”, organitzat per L’EINA Espai
Empresarial. En un dels tallers, els joves han de dir què troben a faltar al Vendrell. Hem
fet un recull de les propostes i les idees que van sortir al llarg dels seminaris:
- El Vendrell no té botigues de roba per a joves. També falten botigues de roba
d’estil àrab i botigues de roba de segona mà.
- Una botiga que vengui els seus productes per unitats, per exemple: un iogurt.
- Un camp de vòlei (no de platja).
- Un concurs de jugar a la Play.
- Bars (també un karaoke) per prendre una copa i discoteques per tal de no marxar
del Vendrell per motius d’oci.
- Creació d’una xarxa de comunicació entre els pobles amb transport públic, i
sobretot un bus nocturn. Un carril bici.
- Més horaris de tren. Baixar els preus.
- Un parc de patinatge i un de BMX (com l’skate però en bicicleta).
- Un casal de joves amb una bona gestió que no permeti que un col·lectiu concret
s’apoderi de l’espai. Que hi hagi espais polivalents, sala d’estudi, Wi-Fi, un futbolí,
consoles, tallers i cursos…
- Un centre comercial.
- Millorar l’estat de les platges.
- Aconseguir que els joves tinguin millor preu, o que sigui gratis, per anar a la
piscina o per a qualsevol esport.
- Cinemes en què les pel·lícules les puguis veure en versió original.
- Bars i restaurants variats.
- Les instal·lacions del Club són perilloses, cau tot. Fa 5 anys ens van prometre que
el rehabilitarien per tenir al Vendrell la Sheila, la campiona de patinatge.
- Competicions de videojocs.
- Camins en condicions per poder anar a caminar.

Casa d’Oficis:
Microinformàtica i Audiovisuals
Dia: 27 de març de 2012
Lloc: Casa d’Oficis
Participants: 15 joves
Edats: De 18 a 23 anys
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Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)
Alumnes de la Casa d’Oficis de Microinformàtica i d’Audiovisuals.
Participació
- En general, creuen que els joves passen de tot i no participen; per aquest motiu
desconeixen les activitats que es fan.
- Marxen del Vendrell per tot, ja que al poble li falta un centre comercial, un
restaurant de menjar ràpid, més bars i discoteques, un Pacha.
- Davant la pregunta si coneixen què és un Casal Jove, ens constesten que és el
que fem nosaltres (referint-se al Dani i a l’Àngels), però en l’àmbit local.
Mobilitat
- Es mouen en transport privat: el cotxe. També utilitzen el tren, però sense pagar.
El bus no saben mai quan passa, i diuen que és molt car.
- Molta gent que ve a viure al Vendrell són gent de Barcelona que li agrada la platja
i la tranquil·litat.
- Coincideixen a definir el Vendrell com a ciutat dormitori.
Treball
- Creuen que, si marxen del Vendrell, trobaran feina.
Formació
- Els cursos de L’EINA estan prou bé.
- L’IOC no els agrada, no l’entenen. Demanen tenir una Aula d’Adults de qualitat i
poder estudiar l’ESO presencialment al Vendrell.
Salut
- Troben correcte fer xerrades de prevenció, ja que són útils.
- Uns quants coneixen l’Espai Jove de Salut.
Migracions-seguretat
- Creuen que la policia no fa res. Per exemple, comenten que es roben cotxes al
Club i no es fa res.
- Se senten perseguits pertot arreu, sobretot per les places.
- Davant de la immigració, creuen que cadascú ha d’estar al seu país i res de gent
sense papers. Alguns dels comentaris que es van escoltar van ser els següents:
“Cada uno en su país, bien ordenado. Que venga solo gente de vacaciones”,
“Cuando Marruecos quiera hacer la guerra a España, lo tendrá fácil, están todos
aquí”, “Hay gente de fuera que cobra ayudas de mil y pico euros, y te lo digo yo
que es así”. Aquesta és la percepció general de tot el grup.
Habitatge
- Coincideixen a anar a viure a un altre poble quan s’ho puguin permetre.
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COF (Comunidad de Ocio Friki)
Dia: 30 de març de 2012
Lloc: Centre cívic L’Estació
Participants: 5 joves
Edat: De 16 a 20 anys
Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)

Participació
- En aquests moments estan creant l’associació i, per aquest motiu, ens han
demanat assessorament.
- Volen fer coses al poble, diverses activitats per a aquest col·lectiu.
- Des del setembre de 2011 es reuneixen al Centre cívic.
- Fan una quedada al mes a Barcelona. La resta al Vendrell.
- Mouen fins a 100 persones del Baix Penedès.
- En general, la gent no participa i, quan es fa alguna cosa al poble, només es
critica.
Formació
- Són estudiants. La majoria estudien batxillerat i alguns ja van a la universitat.
Mobilitat
- Van amb tren, bicicleta o caminant.
- El tranport urbà és fluixet, ja que acaba a les vuit del vespre i és car.
- S’hauria de millorar l’horari de trens; a més, se solapen els intercanvis amb Sant
Vicenç.
- En general, paguen el bitllet de tren. Ens diuen que, si no el paguéssin, no es
podrien queixar.
Migracions
- Els immigrants que s’integren passen desapercebuts; en canvi, els que es veuen i
creen problemes són els que no s’integren. El Vendrell ha crescut molt.
- Hi ha molts prejudicis.
- A l’hivern el Vendrell no té res; en canvi, a l’estiu és més distret.
Habitatge
- Coincideixen a quedar-se a viure al Vendrell quan s’independitzin.
Treball
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- Abans treballava tothom i ara només treballen els més bons. Hi ha molta
competència i s’ha d’estudiar molt.
- Coneixen el servei de L’EINA, però no hi han anat mai.
Salut
- Coneixen l’Espai Jove de Salut.
- Creuen que es fan massa xerrades als instituts i que sovint amb nens petits, per la
qual cosa creuen que no s’ha de donar tanta informació a nens de 12 i 13 anys, ja
que quan siguin majors d’edat ja s’informaran.
- Creuen que qui l’ha de tenir té la informació. També s’ha de tenir en compte que
tot és a Internet.
Oci i estils de vida
-

Al Vendrell hi ha poca oferta, i la que hi ha és “barriobajera”.
Van a Barcelona per temes d’oci.
La oferta cultural al Vendrell és bona, però no n’hi ha per a joves.
Les Mates no funciona, li falten franquícies.
Al Vendrell li manca un Casal de Joves.

Joves Alternatius del Baix Penedès
Dia: 13 d’abril de 2012
Lloc: Centre cívic L’Estació
Participants: 6 joves
Edat: De 18 a 24 anys
Dinamitzadors: 2 tècnics (Àngels Rodon i Dani Utge)

Els joves que s’han reunit amb nosaltres ens han fet arribar un full de propostes acordat
amb la resta de membres de l’associació. L’entitat té seu al Casal Cívic, i és allà on els
han assessorat per tal d’associar-se.
Propostes que ens han donat per escrit:
- Fomentar l’associacionisme perquè els joves s’involucrin en actes al municipi, hi
participin i n’organitzin.
- Fomentar l’assessorament i l’orientació dels joves en matèria d’ocupació.
- Fomentar la informació a través de les xarxes socials.
- Fomentar la continuación d’estudis cap a la universitat i procurar el retorn dels
joves una vegada finalitzen els estudis a Barcelona.
- Fer bonificacions econòmiques als joves en les tarifes de les instal·lacions
esportives per tal de minimitzar el preu elevat que tenen establert.
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- Fomentar l’esperit laboral emprenedor entre els joves, i alhora potenciar les
pràctiques en empreses del territori.
- Fomentar campanyes de conscienciació per l’alt consum juvenil de drogues, com
ara el cànnabis, i castigar-ho econòmicament.
- Incrementar les màquines dispensadores de mètodes anticonceptius.
- Els grups que toquen als concerts de Festa Major no s’adeqüen als gustos
musicals de la major part de població jove. Així doncs, estaria bé que la població
participés en l’elecció dels grups a través d’enquestes.
- Fomentar l’ús del transport públic entre els joves mitjançant rutes interessants com
a les platges.
- Activar el Centre comercial i d’oci Les Mates per tal de buscar una proposta
seriosa i qualificada per dur-ho a terme.
- Impulsar la creació d’una zona d’oci nocturn a Coma-ruga, similar al carrer de
Vip’s de Calafell, amb una concentració de pubs per atreure joves de la comarca i
els turistes de la zona.

2.1.2. Visualització de les polítiques de joventut locals
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La present visualització de les polítiques de joventut són totes les polítiques que s’han
realitzat des de qualsevol àrea o regidoria de l’Ajuntament aquest quatre últims anys en
les quals hagin estat implicats els joves; per tant, no només es visualitzaran les que
realitza l’Àrea de Joventut.
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INSERCIÓ LABORAL,
SERVEI DE BORSA DE
TREBALL, SERVEI DE
CREACIÓ D’EMPRESES
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NO REGLADA (descomptes
fins al 25% en els joves)
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14 A 17 ANYS A L’ESTIU
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AULA INFORMÀTICA (PUNT
ÒMNIA) ACCÉS A LES
NOVES TECNOLOGIES

SOC / L’EINA
Àrea de Joventut

CASALS LINGÜÍSTICS

Pla Educatiu d’Entorn
SGLIC
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Àrea

EMANCIPACIÓ

CULTURA

COHESIÓ SOCIAL I
EQUILIBRI TERRITORIAL

EXPOSICIONS JOVE
DE L’ESCOLA D’ART

Regidoria de Cultura

CICLE DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL

Regidoria de Cultura

DONAR SUPORT ALS
GRUPS DE JOVES DE
CULTURA POPULAR

Regidoria de Cultura

DESCOMPTES EN
LES ENTRADES DE
TEATRE ALS JOVES

Regidoria de Cultura

ANEM AL TEATRE
(BAT i cicles)

Regidoria de Cultura

BUCS D’ASSAIG

Àrea de Joventut

JORNADA LA
CULTURA URBANA

Regidories de Cultura i
Joventut i Pla de
Barris

XARXA DE PUNTS
D’INFORMACIÓ
JUVENIL AL MUNICIPI

Àrea de Joventut

JORNADES DE
FORMACIÓ PER ALS
TÈCNICS

Àrea de Joventut

PARTICIPACIÓ

INTERLOCUCIÓ
COMUNICACIÓ,
DIFUSIÓ I XARXES
SOCIALS (JOVENTUT
2.0)
GESTIÓ D’EDIFICIS

Àrea de Joventut
Regidories de
Serveis Municipals i
Àrea de Joventut

ASSOCIACIONISME

FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ

DONAR SUPORT I
ASSESSORAMENT A
ENTITATS JUVENILS

Àrea de Joventut

JOVES I GRAFITS

Àrea de Joventut

TRACK. CONCURS DE
MÚSICA

Àrea de Joventut,
Festes i Cultura
Regidories de Festes
i Promoció
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EQUILIBRI TERRITORIAL

CONCERT JOVE

FESTA DE LA
PRIMAVERA
CORRELLENGUA

TRANSVERSABILITAT

BORSA D’HABITATGE
COMARCAL

Econòmica
Patronat de l’Auditori
Pau Casals
Esplai Zig -Zag
Àrea de Joventut
Col·lectiu La Trinxera
Regidoria de Cultura
Consell Comarcal del
Baix Penedès
Àrea de Joventut

GRUP DE TREBALL DE
SALUT JOVE DEL BAIX
PENEDÈS

Consell Comarcal del
Baix Penedès
Àrea de Joventut

PLA EDUCATIU
D’ENTORN

Regidoria d’Educació
Regidoria de Joventut

COHESIÓ SOCIAL I
EQUILIBRI TERRITORIAL

TALLERS GRATUÏTS
PER A JOVES

Pla de Barris
Àrea de Joventut

1 TÈCNICA DE GESTIÓ
Nivell B
1 TÈCNIC AUXILIAR DE JOVENTUT
Nivell C
1 INFORMADOR JUVENIL
Nivell C
1 INFORMADOR SOBRE HABITATGE
Nivell C

PERSONAL
Àrea de Joventut

1 DINAMITZADOR DE L’AULA D’INFORMÀTICA
Nivell C
1 ADMINISTRATIVA
Nivell C
2 CONSERGES
Nivell D
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Centre cívic L’Estació
Av. Jaume Carner, 1
43700 El Vendrell

Tel. 977 66 32 89
Fax 977 66 47 41

A/e: centrecivic@elvendrell.net
Web: www.elvendrell.cat

Després d’analitzar els diferents grups, hem obtingut els diferents factors que els
participants consideren més importants:

PARTICIPACIÓ
Conclusions dels experts i professionals
- Necessitat d’un Casal de Joves com a espai de participació dels joves.
- No hi ha cap alternativa a estar al carrer.
- La població jove està desarrelada del Vendrell i no se sent partícip.

Conclusions dels joves
- Necessitat d’un parc de patinatge.
- Hi ha col·lectius de joves que manifesten sentir-se rebutjats per l’Administració.
- Els mateixos tenen la percepció que els joves passen de tot i només pensen a sortir de festa.
- El voluntariat ha mort. Avui dia aquesta cultura no es valora ni com a eina personal ni com a
element d’integració.
- Perceben que són els mateixos joves els que participen en activitats normalitzades.
- Proposen pintar la riera dues vegades a l’any, ja que d’aquesta manera es podrien pintar grafits
millor.
- Manifesten tenir la necessitat d’un Casal de Joves com a espai de trobada i d’activitats per a
joves.
- La informació sí que arriba a la gent jove, però passen.
- Demanen que la Comissió de Festes demani el parer a les entitats i a la gent mitjançant la
creació d’enquestes a través del Facebook.

MIGRACIONS
Conclusions dels experts i professionals
-

L’esport és una via d’integració dels nostres joves.
Hi ha un volum de joves immigrants que no es relacionen amb la resta.

Conclusions dels joves
- La percepció dels joves és que el Vendrell ha crescut sense pensar en les persones ni en la
creació d’equipaments. Alhora, s’ha convertit en un poble insegur.
- Una part dels joves manifesten que al Vendrell hi ha molta immigració, i són els immigrants els
que reben més ajudes.
- No saben quina, però coincideixen en el fet que manca una peça clau per garantir el
funcionament del poble.
- El Vendrell no està cohesionat.

MOBILITAT
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Conclusions dels experts i professionals
-

El Vendrell està ben situat, però molt mal comunicat.
Hi ha poques polítiques urbanístiques efectives, fet que comporta un caos urbanístic.

Conclusions dels joves
- Utilitzen el transport públic, sobretot el tren. Especifiquen que “evidentment no paguem el bitllet”.
Pocs diuen que paguen.
- Demanen un carril bici, encara que reconeixen que el Vendrell no està preparat per tenir-lo.
- La necessitat de tenir un servei de bus nocturn, sobretot per als dissabtes, per anar al Centre
comercial i d’oci Les Mates, a Calafell o a qualsevol lloc on hi ha festa a la nit.
- Coincideixen en la mala comunicació del Vendrell. Està ben situat geogràficament, però molt
mal comunicat amb transport públic.

EDUCACIÓ
Conclusions dels experts i professionals
- Els joves que surten del circuit educatiu queden a la deriva, i el retorn als estudis és molt difícil.
- Necessitat d’una Aula d’Adults amb estudis presencials.
- Necessitat de programes com el PQPI. No hi ha formació.
- La realitat sociocultural és molt baixa.
- Hi ha un volum de joves normalitzat que passen desapercebuts davant d’una minoria que fa molt
soroll al municipi.

Conclusions dels joves
- Als joves no els interessa la programació de cursos que ofereix l’Ajuntament. Diuen haver fet
molts cursos que no serveixen per a res. Destaquen com a vàlids els cursos de la Creu Roja de
primers auxilis perquè després poden tenir feina a l’estiu.
- L’orientació educativa que reben és bona. La percepció dels joves és que hi ha molt absentisme
escolar.
- Troben a faltar més cicles formatius.
- Descriuen que l’educació al Vendrell és baixa, i a la vegada les instal·lacions són precàries.
- L’IOC no agrada, demanen estudis d’ESO presencials al Vendrell per a majors de 18 anys.

TREBALL
Conclusions dels experts i professionals
- Els cursos de L’EINA no estan orientats a les necessitats dels joves ni a les necessitats del
Vendrell.
- Molts joves no estan formats per entrar al món laboral i, per contra, també hi ha molts joves
sobre qualificats.
- El Vendrell no cobreix la demanda de feina.

Conclusions dels joves
- En general, volen començar a treballar al més aviat possible.
- Necessitat de feina al Vendrell.
- Valoració negativa de l’atenció rebuda a L’EINA. Pocs en parlen bé.
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Conclusions dels experts i professionals
- La població ha crescut excessivament respecte als serveis de l’Administració.
- El Vendrell ha esdevingut una ciutat dormitori.
- No hi ha sentiment de pertinença i la gent decideix marxar a viure a fora.
- Necessitat de cohesió de poble.

Conclusions dels joves
- No és un tema que preocupi, però, si poden, i tenen feina, es volen emmancipar als 18 anys.
- Coincideixen a no quedar-se a viure al Vendrell.

SALUT
Conclusions dels experts i professionals
- El servei de l’Espai Jove de Salut està consolidat.
- Els joves viuen al límit quan manca motivació.
- Al Vendrell manquen referents per als joves.

Conclusions dels joves
- Creuen que hi ha molts prejudicis envers les persones joves, sobretot en temes de drogues i
mala educació. En general, creuen que la gent té hàbits saludables i que, per culpa d’uns quants,
tenen mala reputació tots els joves.
- Predominen els joves que s’informen a través d’Internet. En general, manifesten que la gent no
valora les xerrades de prevenció que es fan, ja que ho consideren una pèrdua de temps. En
canvi, quan es fan grans ho valoren.

OCI I ESTILS DE VIDA
Conclusions dels experts i professionals
-

El Vendrell és una ciutat dormitori que no ha exercit mai de capital de comarca.
L’oferta d’oci nocturn ha estat sempre un problema crònic al Vendrell.

Conclusions dels joves
- El Vendrell és capital de comarca i manifesten que “no hi ha res”.
- Els joves marxen del Vendrell per temes d’oci.
- Creuen que hi ha moltes coses relacionades amb l’esport, però poques d’altres àmbits.
- Reivindiquen un Casal de Joves amb la premissa “Per què hi ha tres casals d’avis i cap per a
joves?”.
- Creuen que funcionaria un supermercat obert les 24 hores.
- Demanen un centre comercial al Vendrell o bé dotar de nous espais el Centre comercial i d’oci
Les Mates. Hi ha una manca de franquícies.
- Manifesten que el Vendrell no és tolerant amb la gent jove, per això no hi ha res per a joves.
D’aquesta manera, la gent no es queda al poble i marxa, no hi ha contenció de la població juvenil.
Demanen que l’Administració aposti per la gent jove, i ho demostri. Si l’Ajuntament no dóna suport
a les iniciatives juvenils, el poble està mort.
- Creuen que durant el cap de setmana les escoles estan desaprofitades.
- Demanen que els joves tinguin bonificacions en les tarifes, per exemple, en activitats esportives.
- Impulsar la creació d’una zona d’oci nocturn a Coma-ruga.
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3. DISSENY DE L’EXECUCIÓ
•

3.1. Objectius Generals

A partir de la visualització i l’anàlisi de la realitat juvenil del nostre municipi,
hem plantejat cap a on han d’adreçar-se les polítiques de joventut durant els
propers anys, i per això s’han marcat uns objectius generals a assolir dins de
les línies d’actuació del Pla Nacional de Joventut:

1. Afavorir els processos d’emancipació dels joves
2. Fomentar la creació d’ocupació de qualitat.
3. Potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació, acompanyament i
assessorament laboral.
4. Facilitar els processos de transició de la formació al treball.
5. Potenciar la integració i la coordinació
socioeducatius en la política educativa.

dels

diferents

agents

6. Promoure estils de vida i conductes saludables.
7. Promoure la cultura i les formes d’expressió juvenil.
8. Desenvolupar i potenciar serveis adreçats a la població jove a tot el
municipi.
9. Reconèixer, reforçar i establir espais de diàleg i gestió entre joves i
col·lectius de joves i l’Ajuntament
10. Reforçar l’associacionisme juvenil i donar-hi suport.
11. Fomentar la interculturalitat com a model de convivència.
12. Provocar un equilibri territorial real en les polítiques de joventut.
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Aquests objectius generals es concreten en els següents objectius específics,
que concreten les prioritats de treball d'aquest Pla.

1. HABITATGE
1.1.

Potenciar la Borsa d’Habitatge del Vendrell:
1.1.1 Assessorar els propietaris en els programes socials d’habitatge.
1.1.2 Assessorar les persones sol·licitants i acompanyar-les en la cerca
d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.
1.1.3 Assessorar específicament les persones joves per a la recerca
d’un habitatge que faciliti el procés d’emancipació.

2. OCUPACIÓ
2.1. Orientar i informar els joves dels recursos de formació i laborals del
municipi.
2.2. Formar especialistes en el món del lleure i potenciar la seva ocupació en
activitats de lleure organitzades per l’Ajuntament.
2.3. Fomentar vies d’accés a l’aprenentatge professional
2.4. Fomentar els serveis d’intermediació laboral.
2.5. Programar xerrades informatives o actuacions per a l’orientació laboral
2.6. Potenciar la relació existent entre l’àrea d’ocupació de l’ajuntament del
Vendrell, L’EINA i l’Àrea de Joventut.
2.7. Crear un xarxa de transició de l’escola al treball (TET).

3. EDUCACIÓ
3.1. Fomentar la relació i la connexió entre els centres educatius i l’Àrea de
Joventut
3.2. Facilitar l’accés al sistema educatiu.
3.3. Programar xerrades informatives o actuacions per a l’orientació.
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4. SALUT
4.1. Educar en la prevenció de forma més dinàmica i divertida.
4.2. Informar i prevenir actuacions de risc.
4.3. Oferir formació diversa en temes de salut.

5. CULTURA
5.1. Augmentar l’oferta lúdica per als joves de 14 a 17 anys els caps de
setmana.
5.2. Donar suport a noves iniciatives i formes d’expressió (grafits...).

6. INFORMACIÓ
6.1. Redissenyar els dos PIJ al municipi.
6.2. Apropar els serveis als joves utilitzant les noves tecnologies.

7. PARTICIPACIÓ
7.1. Promoure la participació dels joves en el disseny, l’execució i l’avaluació de
les polítiques de joventut.
7.2. Tenir canals de comunicació directe amb els joves per dissenyar , executar
i avaluar les polítiques adreçades a ells mateixos.

8. ASSOCIACIONISME
8.1. Promoure i donar a conèixer l’associacionisme juvenil com a forma de
participació de la gent jove en la societat.
8.2. Donar recursos a les entitats per fer les seves activitats.
8.3. Educar en la participació.
10.4. Dotar d’un espai per als joves ( tipus Casal de joves).
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9. INTERCULTURALITAT
9.1. Donar a conèixer i obrir la participació de diferents col·lectius de joves.
9.2. Arribar a tot el municipi.
9.3. Promoure l‘ús del català en els espais de participació de les persones i
dels grups de joves.

10. EQUILIBRI TERRITORIAL
10.1. Fer rendibles els recursos econòmics i personals, treballant conjuntament
amb la resta de pobles de la comarca
10.2. Informar i assessorar als joves en tots el temes del seu interès de forma
generalitzada en tots els PIJ, seguir la mateixa línia metodològica.
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•

3.2. Programes

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Borsa d’habitatge
Habitatge
- Potenciar la Borsa d’habitatge:
- Realitzar funcions d’informació, que inclouen:
a) L’assessorament als propietaris en els programes socials
d’habitatge .
b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i
l’acompanyament en la cerca d’habitatge i també durant la vigència
del contracte de lloguer.

OBJECTIUS
GENERALS
ESPECÍFICS

c) L’assessorament específic a les persones joves per a la recerca
d’un habitatge que faciliti el procés d’emancipació.
- Realitzar funcions de mediació que inclouen:
a) La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un
preu assequible, així com l’oferta d’habitatges en diferents
modalitats d’usos compartits que permetin l’accés als joves.
b) La mediació entre les persones propietàries i llogateres.
c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen
part del programa de mediació.
d) El seguiment i el control del pagaments del lloguers.

DESCRIPCIÓ

La Borsa de Lloguer del Vendrell forma part de la Xarxa de Mediació
per al Lloguer Social i té com a objectiu donar resposta a les
necessitats de les persones del Vendrell en qüestions relacionades
amb el lloguer d’habitatges.
La Borsa posa en contacte, en
condicions avantatjoses per ambdues parts, els possibles llogaters
amb els propietaris que vulguin llogar els seus habitatges. A l’any
2011 es va fer un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Baix Penedès per tal que passés a ser d’àmbit comarcal, afavorint
la mobilitat i la cohesió social entre els municipis.

DESTINATARIS

Persones de la comarca del Baix Penedès
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PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Inserció laboral
Ocupació

- Inserir laboralment els joves de la vila
OBJECTIUS
GENERALS

- Col·laborar amb l’equip de l’Àrea d’Infància i Joventut en les tasques
educatives que desenvolupin.

- Desenvolupar, gestionar, coordinar i avaluar projectes educatius en
el lleure per a infants i joves de la vila.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Afavorir els joves que treballen voluntàriament als esplais de la vila
durant tot l’any.
- Desenvolupar programes d’educació en el lleure de qualitat en la
qual monitors amb experiència duen a terme la feina que fan tot l’any
però de manera remunerada.

DESCRIPCIÓ

Durant els períodes de vacances escolars s’ofereix als nens i nenes
del Vendrell la possibilitat de participar en els diferents casals que
organitza l’Àrea d’Infància i Joventut. Perquè aquests casals es
puguin dur a terme, cal contractar monitors que tirin endavant els
projectes.
Es contracten monitors de lleure per a treballar en els casals de
primavera i al Parc de Nadal i tenen preferència els monitors que ja
treballen de manera voluntària durant tot el curs en els esplais de la
vila.

DESTINATARIS

Monitors de lleure joves del Vendrell
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PROGRAMA

Pla d’orientació - Creació xarxa TET

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Ocupació

OBJECTIUS
GENERALS

Establir i consolidar fórmules estables de col·laboració entre diferents
àrees de l’Ajuntament del Vendrell, els centres de secundària i els
serveis educatius de la zona, en les accions de transició escolatreball.

Dissenyar estratègies per a la millora de l’èxit escolar al Vendrell
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

DESCRIPCIÓ

Garantir l’acompanyament del jovent durant i en finalitzar l’Educació
Secundària Obligatòria, en relació amb l’oferta del territori, posant
especial atenció en els col·lectius més desfavorits.

El Pla d’Orientació, estarà coordinat per la Regidoria d’Educació.
Engloba tot un conjunt de xerrades d’orientació acadèmica i
professional adreçades a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat,
que es difonen mitjançant el catàleg d’activitats educatives que
presenta l’Ajuntament a tots els centres durant el mes de juny. A partir
d’aquí, els centres interessats demanen l’activitat i es coordinen per
poder tancar les dates més adients per realitzar-les. També s’ofereix
un servei de suport i assessorament al treball de recerca que realitzen
els estudiants de batxillerat.
Aixa mateix, s’inclouen altres actuacions: Després de l’ESO què?,
Xerrades sobres els PQPI als centres de secundaria i jornada
d’orientació adreçada a alumnat de batxillerat i CFGS.

DESTINATARIS

Alumnes dels centre de secundària del Vendrell, però també al
professorat i, en general, a tota la comunitat educativa.
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PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

OBJECTIUS
GENERALS

Joves amb Idees
Ocupació

Fomentar l’esperit emprenedor entre els més joves mitjançant
activitats didàctiques que potencien la participació i el treball en grup.

Col·laborar entre els departaments de l’Ajuntament per unir esforços.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Oferir una finestra única als joves.

L'Àrea de Joventut col·labora en el concurs Joves amb Idees 2012,
organitzat per L'EINA Espai Empresarial. Un tècnic de Joventut i un
tècnic de L’Eina han ofert als joves seminaris i tallers de generació
d’idees. Tot seguit, van fer un seguiment dels treballs per grups.
Aquests van presentar el seu projecte abans del 27 d’abril i l’ 11 de
maig es va dur a terme la final del concurs.
DESCRIPCIÓ

Els joves participants han estat alumnes de l’assignatura d’economia
de 1er de batxillerat i Cicle formatiu d’administració i empresa. Aquest
concurs estava inclós dins de la seva matèria curricular.
Aquest programa és interdepartamental entre Joventut i TreballEmprenedoria.

DESTINATARIS

Joves de cicles formatius i del batxillerat dels instituts del Vendrell
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PROGRAMA

Eina jove

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Ocupació

-Potenciar les activitats i intervencions que garanteixin un contacte
més directe amb els i les joves amb risc d’exclusió social i/o amb
fracàs.
OBJECTIUS
GENERALS

-Donar a conèixer els recursos ocupacionals als joves residents.
-Millorar els mecanismes d’intermediació laboral amb les persones
joves.

-Fomentar programes experimentals amb el joves amb matèria
d’ocupació.
-Realitzar una guia ocupacional de recursos per als joves
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

-Potenciar una dinàmica de cooperació entre els departaments de
joventut, ocupació i serveis socials.
-Realitzar estudis de la realitat juvenil, especialment en els àmbits de
treball i ocupació.

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

Espai de treball per a joves que permet oferir un punt d’assessorament
i suport laboral per als joves de tot el municipi i, en concret, per
aquells joves procedents del nucli antic del Vendrell.

Joves
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PROGRAMA

Mobilitat internacional

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Ocupació – Educació

OBJECTIUS
GENERALS

- Ajudar a pensar en el projecte de mobilitat, trobar els canals
adequats a la cada situació i conèixer els consells bàsics per
organitzar la mobilitat i aconseguir una millora professional, tant per
estudis com per feina o voluntariat.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

-Tenir una experiència a l’estranger, vinculant els idiomes i les
competències transversals, que pot aportar coneixements per a
millorar la situació actual de cadascú.

Abans de marxar, cal conèixer els veritables motius per anar a
l’estranger (aprendre idiomes, creixement personal i professional),
conèixer el perfil i decidir on anar. A partir d’aquí, cal conèixer la
realitat sociocultural del país i les diferents oportunitats que ofereix.

DESCRIPCIÓ

Per concretar l’objectiu que es presenta cal reflexionar: aprendre o
reforçar l’idioma de destí, adquirir experiència en l’àmbit laboral,
conèixer i aprendre la nova cultura, adquirir l’experiència vital que
ofereix marxar.
Els eixos principals del projecte són aprendre idiomes, millorar la
formació a l’estranger, trobar feina a l’estranger, adquirir experiència
laboral fent practiques professionals, fer un voluntariat a l’estranger, a
més d’intercanvis, camps de treball o estada solidària.

DESTINATARIS

Població jove
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PROGRAMA

Formació en el lleure

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Ocupació - Educació

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

-Introduir els joves en el món de l’educació en el lleure infantil i juvenil.
-Oferir una sortida professional als nostres joves.
-Oferir recursos, habilitats i tècniques per a la feina diària en el camp
de l’educació en el lleure infantil i juvenil.
-Augmentar el nombre de monitors titulats al Vendrell i comarca per
oferir una major qualitat als infants.

Dins el programa de formació en el lleure, la Regidoria d’Educació i la
Regidoria d’Infància i Joventut programen un seguit de tallers
formatius dirigits a persones més grans de 16 anys que, per la seva
feina o tasca de voluntariat, desenvolupen tasques de monitoratge en
el lleure infantil i juvenil.
Els cursos de formació inicial s'adrecen a possibles futurs monitors
en el temps de lleure infantil i juvenil. Es programa un curs d’iniciació a
l’any.
DESCRIPCIÓ

El curs de Monitor/a de lleure infantil i juvenil és dirigit a totes
aquelles persones, d’entre 18 i 35 anys, que tinguin ganes de treballar
en el lleure educatiu dins dels centres d’esplai, agrupaments, casals,
colònies i d’altres activitats de lleure infantil i juvenil. La realització del
curs permet accedir al diploma de Monitor/a d'activitats de lleure
infantil i juvenil, atorgat per la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya. Es programa un curs a l’any.
A demanda dels joves, s’ofereix el curs de Director/a de lleure
infantil i juvenil.

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell
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PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ
OBJECTIUS
GENERALS

Orientació laboral, social i educativa
Ocupació i Educació

Orientar laboralment i educativament els alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Donar eines i recursos als alumnes per fer un currículum i preparar-se
per a una entrevista de feina.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

DESCRIPCIÓ

Resoldre dubtes i donar resposta a les inquietuds dels alumnes en
temes laborals i educatius.

L'Àrea de Joventut col·labora en el programa Mou-te (projecte del Pla
de Barris), destinat als alumnes de 3r i 4t d' ESO dels instituts del
Vendrell. El principal objectiu és donar eines i recursos als alumnes
per fer un currículum i preparar-se per a una entrevista de feina, alhora
que els alumnes prenguin consciència de la importància d'acabar els
estudis obligatoris per entrar al mercat laboral
Aquest programa és interdepartamental entre Joventut, Treball i
Educació.

DESTINATARIS

Alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts del Vendrell.
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PROGRAMA

Punt de formació

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Ocupació – Educació

- Incrementar la motivació envers la formació ocupacional i reglada.
OBJECTIUS
GENERALS

- Orientar els joves sense formació qualificada per tal que continuïn
amb els seus estudis o reconduir-los cap a programes de formació
professional per a l’ocupació.

-

Recopilar material informatiu en els àmbits educatiu i
professional per a joves

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

-

Realitzar tallers formatius grupals d’orientació i formació

-

Realitzar bloc d’activitats amb la col·laboració d’empreses per fer tallers de
simulació (Mou-te i Coneix els oficis)

-

Realitzar mòduls de formació bàsica grupals per a preparar les proves
d’accés a CFGM i millorar les competències transversals i de base.

DESCRIPCIÓ

EL PUNT D’INFORMACIÓ és un espai on es recopila material
informatiu en l’àmbit educatiu i professional per als joves, es realitzen
tallers d’orientació i activitats per tal de sensibilitzar de la importància
de la formació en l’àmbit professional. Està ubicat a la plant baixa del
nou edifici aulari de l’EINA que hi ha de camí a la zona escolar.

DESTINATARIS

Joves
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PROGRAMA

Punt òmnia: Orientació i formació en noves tecnologies

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Ocupació - Educació

OBJECTIUS
GENERALS

Ser un projecte preventiu i socioeducatiu, que treballa amb les noves tecnologies,
entenent-les com un mitjà de millora i promoció per a una major autonomia
personal i un element de participació que afavoreix la cohesió social

- Introduir en el món digital a totes aquelles persones que es poden
quedar fora de les noves tecnologies.
- Fer inclusió de persones nouvingudes
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Afavorir les relacions interpersonals, així com la vinculació de les
persones a la comunitat.
- Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals i ocupacionals
dels usuaris a través de l’accés a les noves tecnologies i de processos
de formació i reciclatge.
Es segueixen tres línies d’actuació:
- Ús comunitari. Ofereix espais i suport d’accessibilitat per a tothom.
Fa referència a dos fets diferents: el lliure accés (individus, entitats,
grups i col·lectius) i l’espai per a l’ús de la comunitat que ha de servir
per generar dinàmiques de cohesió social i intercanvi dins dels
territoris. Dins d’aquesta línia, es treballen tres eixos: voluntariat,
accessibilitat i xarxa.

DESCRIPCIÓ

- Ocupabilitat. Permet augmentar l’ocupabilitat de les persones. D’una
banda, ofereix eines formatives, suport en la recerca de feina i
aprenentatge per elaborar el currículum. D’altra banda, estableix una
estreta coordinació amb els serveis d’orientació sociolaboral del
territori. Facilita el conjunt d’hàbits i competències perquè les persones
en situació d’atur arribin als agents d’inserció laboral amb les màximes
possibilitats per tornar al mercat laboral en el mínim temps possible.
- Línia de formació. Vol garantir que totes aquelles persones amb més
dificultats puguin obtenir una formació adient en el camp de les
tecnologies de la informació i la comunicació. Es desenvolupen tallers
monogràfics de durada curta que permeten oferir uns itineraris
formatius més amplis i flexibles.

DESTINATARIS

Joves, nouvinguts

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Cursos i tallers de formació tot l’any
Educació

-Aconseguir la plena integració de l’individu en els diferents àmbits
socials, culturals, laborals i educatius, a través de l’accés a les noves
tecnologies i de processos de formació.
-Oferir informació, assessorament i mitjans a l’individu per poder
adquirir les capacitats necessàries per afrontar nous reptes.
OBJECTIUS
GENERALS

-Afavorir la participació de tothom a la vida social i cultural de la vila
del Vendrell.
-Oferir i proposar formes, models i espais de retrobament amb ells
mateixos i amb altres. així com facilitar la integració de col·lectius de
risc social, mitjançant el respecte, la participació i l’esperit crític i
creatiu, per assolir un desenvolupament integral de la persona.

- Fer cursos concrets i adreçats a joves d’entre 12 i 25 anys.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Donar la possibilitat a tots els joves de fer cursos amb un preu reduït.
- Oferir un espai educatiu alternatiu per a joves.

DESCRIPCIÓ

Els cursos i els tallers són de formació i d’informàtica. Els tallers són
trimestrals i de diferents temàtiques, com Cuina per a principiants,
Visualització creativa, Taller de foulars de reixeta, Conversa d’anglès,
Percussió africana, Malabars, etc. A més, també s’ofereixen cursos
d’informàtica, centrats ens programes (Creació pàgines web,
Photoshop, ...) i en internet i xarxes socials.

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA

Espai jove de salut

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Salut
- Donar continuïtat a l’espai de salut jove al Vendrell

OBJECTIUS
GENERALS

- Prevenir i evitar possibles conductes de risc, promocionant hàbits
saludables.
- Apropar l’Àrea de Joventut i l’Espai Jove de Salut als instituts.
- Reduir la probabilitat d’iniciar hàbits perjudicials.
- Informar a els joves en temes de salut

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Habilitar vies de col·laboració i coordinació entre dispositius dirigits a
la gent jove del municipi.
- Reflexionar amb el col·lectiu de gent jove sobre els hàbits saludables.
L’Ajuntament signa conveni amb el col·lectiu H2O per tal de dur a
terme un espai jove setmanal de salut. El conveni té durada fins al
mes de desembre i és prorrogable per a l’any següent.
L’Àrea de joventut i l’Espai Jove de Salut treballen conjuntament per
oferir un ventall d’activitats per a la promoció de la salut.

DESCRIPCIÓ

Es programen xerrades i tallers de formació als instituts, que van
dirigides a nois i noies d’entre 13 i 18 anys, on es toquen temes com
l’alcohol, el tabac, les drogodependències, l’anorèxia i la bulímia, la
sexualitat i les malalties de transmissió sexual. La demanda de les
xerrades les fan els professors de cada instituts i tenen una durada
d’una hora cada una.
A més a més també es duen a terme altres actuacions “de carrer”,
dinamitzacions de dies mundials i alguns tallers amb entitats,
associacions o escoles de la vila, com el taller d’ocupació, la UEC, la
Fundació Santa Teresa.

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

OBJECTIUS
GENERALS

TRACK. Concurs de música del Vendrell
Cultura
El TRACK, organitzat per la Regidoria de Festes, l’Àrea de Joventut i
el Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell, vol dur a
terme una petita aportació als grups musicals: vol donar-los una
oportunitat tot promovent i difonent la seva música i, alhora, vol cobrir
una necessitat exposada pels grups del Vendrell i el Baix Penedès.
- Intentar promocionar els grups de música a través d’un concurs i
difondre la seva música per donar-los a conèixer arreu de Catalunya.
- Donar la possibilitat de descobrir nous talents i oferir la possibilitat
de que es donin a conèixer en el món musical.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Fer realitat la demanda de la gent jove a què es facin més activitats
destinades a ells i dels grups de música locals que necessiten suport.
- Aconseguir, des de la política, dur a terme el pacte per la
convivència, oci, temps lliure i consum saludable dels joves amb la
creació d’oferta d’oci alternatiu.
El Concurs és obert a la participació de grups de música de tots els
estils. Els temes han de ser propis. Podrà presentar-s’hi qualsevol
grup d’arreu de Catalunya, excepte els guanyadors de la darrera
edició. Els grups que s’hi presentin no poden tenir un contracte
discogràfic en vigor.

DESCRIPCIÓ

Un jurat, format per músics i professionals de la música, escullen 6
grups entre tots els grups inscrits, els quals han passat a la final del
Concurs. Almenys un dels sis grups finalistes ha de ser del Vendrell.
S’entén per un grup del Vendrell aquell que tingui almenys un dels
membres empadronat al municipi. Un altre jurat tria els 6 finalistes de
la comarca per optar al Premi Baix Penedès. Com a grup del Baix
Penedès s’entén aquell en què un dels grups és de la comarca.
Els sis finalistes del Track enregistren un CD a l’estudi de gravació La
Casamurada, amb una cançó de cada grup, per tal que l’organització
en faci difusió als mitjans de comunicació, empreses de representació
i administracions públiques. Cada grup finalista obté 25 còpies per al
seu ús personal.
A la pàgina web del concurs, www.trackvendrell.cat, es pot consultar la
història del concurs, així com les anteriors edicions, els guanyadors i
una galeria de fotos.

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell i Catalunya

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Bucs d’assaig
Cultura

- Consolidar un espai on els joves puguin assajar i disposin dels
recursos i materials necessaris per fer-ho.
OBJECTIUS
GENERALS

- Potenciar l’opció d’oci alternatiu amb un espai que permet dedicar
unes hores determinades a la música, en un local adequat per
aquest fi.

- Afavorir la música entre els joves.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Garantir la gestió d’aquest equipament, el manteniment i la revisió
del material dels bucs d’assaig.

Els bucs d’assaig estan oberts durant tot el dia de dilluns a dissabte.
Cada grup signa un contracte per reservar unes hores setmanals en
un dels dos bucs.

DESCRIPCIÓ

A part de disposar de la sala, també tenen el material necessari
(amplificadors, equip de veus, bateria, etc...) per tal d’assajar amb tots
els elements necessaris.
Els grups que ho demanen tenen un armari tancat amb clau on poden
deixar les seves pertinences per tal de no carregar-les cada vegada
que van als bucs.

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

OBJECTIUS
GENERALS

Activitats de lleure a l’estiu
Participació

- Oferir una alternativa lúdica als infants i joves del municipi durant les
vacances d’estiu.
- Inserir laboralment els joves de la vila.

- Descentralitzar les activitats per poder arribar a més població del
Vendrell i dels barris marítims.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Adaptar les activitats a les necessitats que la societat demana,
oferint serveis complementaris, com l’ acollida i el menjador.

L’Àrea de Joventut promou la realització d’activitats d’estiu per a la
infància i l’adolescència i dóna resposta a la demanda de les famílies
cobrint un espai desocupat dels menors de la vila amb un caire
educatiu i alhora lúdic.
DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

Les entitats de lleure, l’Agrupament Escolta Tant Com Puc, l’Esplai
Zig-Zag i l’Associació de lleure Trèvol, conjuntament amb l’Àrea de
Joventut, porten a terme el projecte dels Casals d’estiu, tant al
Vendrell com als barris marítims, i l’activitat Pira’t estiu per als joves.

Infants i joves del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA

Taules de participació

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Participació

- Crear un espai per reflexionar i debatre

OBJECTIUS
GENERALS

- Oferir i mantenir espais de trobada que donin resposta a les
necessitats dels joves
- Donar resposta a la demanda feta pels joves i professionals en
Joventut .

- Fomentar la participació activa dels joves.
- Servir com a mitjà alternatiu pedagògic.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Integrar els joves a la vida social del municipi.
- Tenir un espai de la relació els diferents agents que treballen amb i
per als joves.

DESCRIPCIÓ

Continuar fent trobades periòdicament, com les que s’han realitzat
amb joves i professionals, per tal de fer l’anàlisi de la realitat per
elaborar el Pla Local de Joventut .

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell i professionals que treballen amb i per als
joves.

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Espai de trobada
Participació

- Proporcionar eines de treball per al temps de lleure.
- Oferir al jove un espai on tenir tota la informació que pot necessitar.
OBJECTIUS
GENERALS

- Afavorir la participació activa dels joves, promovent-ne la participació
activa.

- Integrar diferents col·lectius de joves entre si.
- Potenciar la interculturalitat.
- Treballar en xarxa amb altres entitats i associacions.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Promoure processos participatius al municipi del Vendrell.
- Motivar els joves a participar activament en la política de joventut del
seu municipi.
- Educar els joves en la participació i fomentar-la.
- Dinamitzar i coordinar projectes i idees que provinguin dels joves.
La franja d’edat dels 14 als 25 anys, per part de les demandes
realitzades per grups de joves, obliga a plantejar-se la necessitat de
crear un espai on aquests joves es puguin reunir, un espai ampli, on
puguin realitzar diferents activitats, al seu aire i al seu ritme.

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

La necessitat dels joves i del municipi és poder disposar d’un
equipament fort per tirar endavant els projectes de joventut amb i per
als joves, en definitiva, un Casal de Joves. Però cal un espai per fer
bullir les idees i incentivar la participació dels joves, un espai que ha
de sorgir a curt termini per preparar i encaminar els joves a la
participació com una metodologia de treball i implicació per esdevenir
coautors de les polítiques de Joventut.
Joves del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

OBJECTIUS
GENERALS

Punt d’Informació Juvenil
Cohesió social

- Elaborar i posar a l’abast de la gent jove informació per facilitar una
presa de decisions meditada, orientant i assessorant les seves
consultes.
- Impulsar la dinamització com a eina imprescindible per a la
participació.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Ser un referent per als joves respecte a les accions que les
institucions, les entitats i altres organismes duen a terme i que van
dirigides a aquest col·lectiu (polítiques de joventut).

DESCRIPCIÓ

Tant al centre del Vendrell com als barris marítims hi ha instal·lat als
centres cívics un Punt d’Informació Juvenil, que els joves tenen com a
referent.

DESTINATARIS

Població jove.

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Taules de participació
Cohesió social

- Crear un espai per a reflexionar i debatre.

OBJECTIUS
GENERALS

- Oferir i mantenir espais de trobada que donin resposta a les
necessitats dels joves.
- Donar resposta a la demanda feta pels joves i els professionals en
joventut.

- Fomentar la participació activa dels joves.
- Servir com a mitjà alternatiu pedagògic.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Integrar els joves a la vida social del municipi.
- Tenir un espai de la relació per als diferents agents que treballen
amb i per als joves.

DESCRIPCIÓ

Continuar fent trobades periòdicament, com les que s’han realitzat
amb joves i professionals, per tal de fer l’anàlisi de la realitat per
elaborar el Pla Local de Joventut .

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell i professionals que treballen amb i per als
joves.

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Comunicació 2.0 i xarxes socials
Cohesió social
- Proporcionar als joves recursos, activitats, coneixements, tallers,
concerts... és a dir, informació general sobre tots els àmbits de
Joventut.

OBJECTIUS
GENERALS

- Crear nous espais de participació
- Crear un espai per als usuaris on puguin informar-se i opinar sobre
les polítiques municipals i els serveis que s’ofereixen.
- Fer arribar la difusió de les activitats al màxim de gent possible.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Fer-ho de manera mensual, per tal que no es doblin o se solapin
informacions, i evitant un bombardeig constant de correus.
- Consolidar el Butlletí Jove mensual que es farà arribar als usuaris a
través del correu electrònic i a les xarxes socials el Facebook.
- Fer una base de dades per tal d’arribar a la població juvenil.
Pel que fa a les butlletes, a mida que es van recollint, es van
incorporant en una base de dades a través de la qual fem difusió.
A finals de cada mes, es farà arribar un correu electrònic amb el
butlletí jove, que recollirà les activitats, els períodes d’inscripcions a
cursos, les convocatòries d’Habitatge Jove, etc…
A més, es demanarà que es facin arribar peticions, dubtes,
suggeriments, etc…, intentant fer més recíproca la relació amb els
joves i fent-los participar tot el possible en les programacions de la
mateixa Àrea.

DESCRIPCIÓ

Des del 10 de març del 2009 està en funcionament el Facebook del
Vendrell Jove, una eina molt útil per a la comunicació amb els joves
avui en dia. A través d’aquesta eina s’informa els joves de les accions
que es duen a terme que els poden interessar i es recullen les seves
opinions.
A finals de l’any 2010 vam començar a utilitzar la nova pàgina web de
l’Àrea d’Infància i Joventut.
La comunicació 2.0 és una eina útil per fer difusió del que es fa des de
l’Àrea de Joventut i una manera de relacionar-se amb els joves.

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA

Suport a l’associacionisme

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Cohesió social

- Afavorir la participació dels joves en la vida social del municipi des de
l’associacionisme juvenil i entitats d’àmbit local (no lucratives) que
tinguin com a objectius socials: conèixer la realitat infantil i juvenil del
Vendrell.
OBJECTIUS
GENERALS

- Desenvolupar programes i crear activitats destinades als infants i
joves del municipi que els eduquin en el temps de lleure i en cobreixin
les necessitats des de l’associacionisme.
- Fer partícips i protagonistes als infants i joves de les activitats.
- Potenciar l’associacionisme al municipi.

-

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Donar suport a activitats obertes a infants i joves del Vendrell.
Recolzar les entitats juvenils.
Potenciar l’associacionisme i la participació dels joves i infants.
Oferir assessorament als joves.

Cada any es signa conveni amb les entitats infantils i juvenils del
municipi per tal de poder donar suport a l’associacionisme del Vendrell
entre els joves.
Les entitats que han signat conveni són:
- Esplai Zig-Zag
DESCRIPCIÓ

- Associació de Joves Santa Anna
- Centre de Lleure Ventall de la Fundació Santa Teresa
- Agrupament Escolta Tant com puc
- Associació Lax’n Rock

DESTINATARIS

Entitats juvenils del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Tallers d’oci
Cohesió social

- Oferir i mantenir espais de trobada que donin resposta a les
necessitats dels joves
OBJECTIUS
GENERALS

Fer inclusió d’un col·lectiu de joves ( nouvinguts, amb pocs recursos
econòmics...)

- Fomentar la participació activa dels joves.
- Servir com a mitjà alternatiu pedagògic.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

- Integrar els joves a la vida social del municipi.
- Oferir un punt de contenció social.

Tallers gratuïts adreçats a adolescents, per fomentar la cohesió social i
integració dels joves de diferents orígens a la xarxa social del municipi.
DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

Programació de tallers anuals:
- Dimecres: cinefòrum
- Dijous: oci i lleure
- Divendres: teatre

Població jove del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA
ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

OBJECTIUS
GENERALS

Parc infantil i juvenil Jokirama
Cohesió social

- Establir un espai de convivència, en un context lúdico-educatiu, on
promoure les relacions entre els infants i joves del municipi i la
comarca.

- Promoure, mitjançant experiències i activitats
desenvolupament del temps d’oci dels nens/es i joves.
OBJECTIUS
ESPECÍFICS

lúdiques

el

- Motivar la participació dels nens/es i joves en les activitats, així com
tenir consciència del material que s’utilitza als tallers i les diferents
possibilitats de treball que hi ha.
- Fer del Parc infantil i juvenil Jokirama un espai d’intercanvi i de
convivència per a les famílies.

L’activitat es duu a terme durant les vacances de Nadal. L’horari
d’activitat ha estat de 9:30 h a 13:30h i de 17 h a 20:30h.

DESCRIPCIÓ

El Parc es realitza al Pavelló Àngel Guimerà, situat al barri del Puig.
És una zona cèntrica i de fàcil accés, a més és una zona fàcil
d’aparcament.
L’equip de monitors i monitores està format per joves voluntaris de les
entitats de lleure infantil i juvenil del Vendrell.

DESTINATARIS

Infants i joves del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA

Cultura Urbana

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Transversalitat

- Donar a conèixer l’art urbà i l’art realitzar per joves.

OBJECTIUS
GENERALS

- Potenciar una altra part de la cultura més innovadora però no menys
interessant i a la vegada seguir millorant els voltants del passeig de les
Bòviles (espai dins del Projecte Pla de Barris) amb activitats que a
continuació es detallen.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

La finalitat principal de El Vendrell. La Cultura Urbana és adequar la
zona del passeig de les Bòviles i recolzar la creació jove
contemporània al voltant del grafit i altres activitats relacionades amb
l'art urbà.

El projecte el duen a terme l’Àrea de Joventut i les regidories de
Cultura i Convivència i Civisme amb l'Àrea de Pla de Barris.
DESCRIPCIÓ

Es tracta de dedicar una jornada a la mostra de diferents expressions
de cultura urbana. Hi participen diversos experts, així com també
joves de 16 a 35 anys, interessats en la cultura urbana; està obert al
públic en general. La jornada té lloc a partir de les 11 del matí al
passeig de les Bòbiles i les activitats s'allarguen fins a la nit.

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell

Centre cívic L’Estació
Jaume Carner,1
43700 El Vendrell

Tel. 977 663 289
Fax. 977 664 741

c/e centrecivic@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

PROGRAMA

Grup de salut comarcal

ESTRATÈGIA
D'ACTUACIÓ

Transversalitat

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

-

Treballar de forma conjunta tots agents de salut del Baix
Penedès.

-

Fer accions concretes destinades a la comarca.
Editar fulletons i material preventiu.
Promocionar hàbits saludables.

Els diferents agents de salut del Vendrell treballen en xarxa i de
manera transversal per oferir una programació anual d’activitats per
promocionar la salut i els hàbits saludables (els agents implicats de
l’Ajuntament del Vendrell són: la tècnica de salut d’H2O, l’integrador
social i la tècnica de l’Àrea de Joventut).
Aquest treball en xarxa que es fa al Vendrell s’exporta al GRUP DE
TREBALL DE SALUT JOVE DEL BAIX PENEDÈS. El grup es va crear
l’any 2010 i està format per tots els agents de salut del Baix Penedès.
DESCRIPCIÓ

Per poder dur a terme el projecte, Grup de Treball en salut del Baix
Penedès s’estableix una reunió mensual, on hi ha d’haver tots els
agents de salut de la comarca, tothom que treballa amb i per als joves.
Aquestes reunions de coordinació funcionen com a punt de trobada on
es posen en comú temes que ens interessen a tots els pobles. Es
parla sobre les activitats de promoció de la salut que es fan als
diferents pobles i s’intenta trobar una manera transversal de treballar
en equip. Per exemple, en la campanya contra el sida, repartint
condons maquetats amb la imatge del Grup de Treball.
Les reunions les dinamitza l’agent de salut comarcal.

DESTINATARIS

Població jove del Vendrell i comarca.
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4. METODOLOGIA
La descripció del funcionament del Pla Local de Joventut inclou els criteris
metodològics basats en els principis del Pla Nacional de Joventut de Catalunya,
que s’ha dissenyat per aconseguir unes polítiques de joventut basades en una
estratègia de disseny global i amb tots els agents implicats.
PARTICIPACIÓ
Els mecanismes de comunicació i interlocució entre els joves del municipi i
l’administració han de ser més efectius. També es vol fomentar i consolidar la
participació dels joves associats i no associats, dels diferents col·lectius, i la
participació individual.
Les polítiques de joventut municipal han de continuar tenint en compte l’opinió
dels joves a fi que aquests sentin més propera i accessible l’administració local.
Els mecanismes de relació seran els mateixos que hem seguit fins ara:
reunions periòdiques i intercanvis d’informació i de treball conjunt, així com una
comunicació efectiva que aprofiti les noves tecnologies per tal de mantenir un
contacte més exhaustiu.

INTERINSTITUCIONAL
El treball interinstitucional es du a terme amb diferents estaments i institucions.
En alguns projectes concrets, mantenim una relació molt estreta amb el
Consell Comarcal del Baix Penedès, concretament la Borsa d’Habitatge
comarcal, que està situada al mateix lloc que la nostra, i amb el grup de salut
comarcal, del qual formem part des de l’inici.
Altres institucions amb les quals mantenim relació i treballem conjuntament
són:
- La Generalitat de Catalunya, a través de diferents departaments; la
Direcció General de Joventut, a través de la Coordinació Territorial a
Tarragona; el Departament de Benestar Social; el Casal Cívic; els
Mossos d’Esquadra, etc.
Per tal de poder conèixer i aplicar tots els recursos, es faran reunions
periòdiques amb els diferents estaments.
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INTERDEPARTAMENTAL
L’Àrea de Joventut i Infància treballa amb les diferents regidories i
departaments de l’Ajuntament del Vendrell. Aquesta relació pretén consolidar el
treball transversal.
En l’àmbit municipal, tenim contacte amb les diverses regidories que treballen
de forma transversal amb joves: la Regidoria d’Ocupació (L’Eina), de Cultura i
Festes, d’Educació i de Serveis Socials, a més d’altres serveis i institucions,
com per exemple els instituts del municipi.
Els mecanismes de relació seran els mateixos que hem seguit fins ara:
reunions periòdiques interdisciplinàries, intercanvi d’informació i treball conjunt,
així com una comunicació efectiva que aprofiti les noves tecnologies per tal de
mantenir un contacte més exhaustiu.
TRANSFORMACIÓ
El Pla Local de Joventut pretén ser una eina de transformació social que treballi
amb i per a tots els tipus de joves del municipi (universalisme) i lluiti contra les
desigualtats socials a través de programes específics i d’inclusió.
QUALITAT
Malgrat el temps de crisi que estem vivint, tenim la voluntat de dur a terme
polítiques de joventut dignes i adequades a la realitat, que siguin pròximes als
joves i que facin servir tota la innovació i creativitat possibles.
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5. AVALUACIÓ
L’avaluació de les actuacions que es duran a terme durant aquests 4 anys
seguirà els criteris metodològics que estableix el Pla Nacional de Joventut.
D’aquesta manera, es farà una avaluació específica per a cada programa i una
avaluació final del Pla Local de Joventut del Vendrell.
L’avaluació serà de procés, és a dir, es realitzarà mitjançant el seguiment i la
recollida de dades del grau de compliment de les accions i serà la base per
planificar els objectius anualment i realitzar l’avaluació estratègica de forma
constant.
Per tal de realitzar aquestes avaluacions, es tindran en compte els ítems
següents:
- Els objectius que ens havíem proposat per a l’activitat i els indicadors
establerts per valorar-los.
- Si s’ha donat resposta a les necessitats que havíem detectat.
- L’impacte que han tingut les actuacions realitzades.
- La resposta dels joves, el nombre de joves participants i la seva
evolució durant els anys d’implementació de cada programa.
- Si s’ha arribat a tots els col·lectius.
- El grau de satisfacció dels responsables polítics i tècnics de la
Regidoria de Joventut i dels joves del municipi.
- La viabilitat del Pla
Pel que fa a les accions que ja es portaven a terme, també caldrà fer una
avaluació de tots els indicadors a final d’any per veure quines diferències hi ha
hagut en intentar potenciar aquests programes.
Les avaluacions seran fetes per l’equip de treball que formen l’Àrea d‘Infància i
Joventut de l’Ajuntament del Vendrell: coordinador, tècnics auxiliars i monitors,
sempre sota la supervisió del regidor corresponent. Es faran reunions
setmanals de coordinació entre tots els membres de l’equip.
També es duran a terme avaluacions amb les entitats, els departaments, les
institucions i els joves implicats amb els programes, durant el programa i en
finalitzar els diferents projectes o actuacions que en formen part.
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Hi haurà diferents tipus d’avaluació segons les activitats realitzades i els
objectius proposats:
- Avaluació oral amb els usuaris
- Realització d’enquestes, entrades al web i a la xarxa social mitjançant
registres
- Valoració dels nivells de participació
- Bústia de suggeriments
- Reunions d’avaluació amb els agents implicats
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A continuació es concreta el calendari de treball dels programes desenvolupats al Pla, especificant les fases de disseny, execució i avaluació
DISSENY

2012
PROGRAMES

Borsa Habitatge
Inserció Laboral
Pla orientació – creació
xarxa TET
Joves amb idees
Eina jove
Formació en el lleure
Orientació laboral, social i
educativa
Punt de formació
Punt òmnia
Cursos i tallers formació no
reglada
Espai Jove de Salut

EXECUCIÓ

2013

AVALUACIÓ

2014

2015

G F MA MJ J A S O N D G F MA MJ J A S O N D G F MA MJ J A S O N D G F MA MJ J A S O N D

2012
PROGRAMES

Grup salut comarcal
Track: concurs de música
Bucs assaig
Activitats lleure estiu
Espai trobada
Comunicació 2.0
Suport associacionisme
Taula de participació
Taller d'oci
Parc infantil i juvenil
Jokirama
Cultura urbana
Mobilitat internacional

2013

2014

2015

G F MA MJ J A S O N D G F MA MJ J A S O N D G F MA MJ J A S O N D G F MA MJ J A S O N D

7. PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT REGIDORIA DE JOVENTUT

HABITATGE

Eix

Programes

Borsa d’habitatge

Pressupost

Pressupost

despeses

Ingressos

2012

2012

76.667,10

OCUPACIÓ

0

439,60

Pla orientació-Xarxa TET

Aportació Regidories
Ocupació i Educació

1.800

0

400

0

Mobilitat internacional

22.402,40

8.961,00

40% Direcció G.Joventut

Formació en el lleure

1.900,00

0

Conveni Escola Forca o
Escola el sol

400

0

4.725,00

0

27.063,38

0

Conveni Generalitat:
maquinari concedit a l’any
2005

39.731,00

16. 000,00

Quotes cursos

15.892,40

40% Direcció G.Joventut

Joves amb idees
Eina jove

Orientació laboral, social
i educativa
Punt de formació
EDUCACIÓ

Convenis Agència
d’habitatge de Catalunya i
Direcció General de
Joventut

58.642,00

11.115,95

Inserció Laboral

Col.laboradors

Punt òmnia
Cursos i taller formació
no reglada
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Regidoria d’Ocupació
Regidoria d’Ocupació

Regidoria d’Ocupació

PARTICIPACIÓ

CULTURA

SALUT

Eix

Programes

COHESIÓ SOCIAL

Pressupost

despeses

Ingressos

2012

2012

Col.laboradors

C C Baix Penedès

Grup salut comarcal

574,40

0

12.020,00

0

Regidoria festes i
cultura

4.893,00

0

Conveni As.
Músics B Penedès

Activitats lleure estiu

73.887,00

0

Espai trobada

10.200,00

0

1.310,00

0

28.473,37

0

4.193,25

0

14.129,00

0

1.250,00

0

40.140,00

5.924,30

3.500,00

0

Pla de barris

900,00

0

CC Baix Penedès

Track Concurs de música

Bucs d’assaig

Taules de participació
Punts informació Juvenil
Comunicació 2.0
Suport entitats
Tallers oci

Parc infantil i juvenil Jokirama
Transversalitat

Pressupost

Cultura urbana

Borsa Comarcal Habitatge
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Pla de barris

A la regidoria de joventut tenim adscrit el següent personal :

1 tècnica de gestió - Nivell B (funcionària)
1 tècnica auxiliar de joventut - Nivell C (laboral
fixe, fins a concurs-oposició)
1 tècnica auxiliar habitatge - Nivell C (funcionària)
1 tècnic auxiliar informática - Nivell C (laboral
fixe, fins a concurs-oposició)

PERSONAL DE
L’ÀREA DE JOVENTUT

1 administrativa - Nivell C (laboral fixe, fins a
concurs-oposició)
1 auxiliar administrativa Nivell D (laboral fixe, fins
a concurs-oposició)
1 conserge - Nivell D (1 laboral fixe amb plaça )

TOTAL 2012
DESPESES

INGRESSOS

382.114,45

105.509,70

El pressupost per als tres anys següents és difícil de calcular per la difícil situació econòmica
actual, per aquesta raó si suposem que tot continua com ara mateix, ho multiplicaríem per 3 i
li sumariem l’ augment de l’IPC.
2012

2013

2014

2015

382.114,45

389.374,62

396.772,74

404.311,42
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total
1.572.573,24

ÍJv<Èda-bcc1-4bfb-af12-feÇHnmÈf0ffMÎ
428628da-bcc1-4bfb-af12-fe407877f0ff

ALBA MARTÍ GONZÁLEZ, com a Secretària Accidental de l'Ajuntament de la Vila del
Vendrell
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 16 de
juliol de 2012, va prendre el següent acord, que transcric de l'esborrany de l'acta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atès que el passat 5 de Juliol de 2012, es va publicar al DOC les bases reguladores
per a la concessió de subvencions als projectes per a joves que els Ajuntaments
elaborin d’acord amb la metodologia establerta en el marc del Pla Nacional de
Joventut.
Atès que la regidoria de Joventut ha elaborat el Pla Local de Joventut, amb una durada
de quatre anys 2012-2015.
Atès que es presentaran dos projectes, inclosos en aquest Pla Local amb una durada
de dos anys, objectes a ser subvencionats. Aquests seran:
- FORMACIÓ JOVE: Projecte emmarcat dins de l’estratègia d’actuació del
Nacional de Joventut FORMACIÓ.

Pla

- MOBILITAT INTERNACIONAL: Projecte emmarcat dins de la línia d’actuació
d’INTERCULTURALITAT.
Vista la proposta de la Regidora-Delegada de Ciutadania, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, resol:
1r.- Aprovar la vigència del Pla Local de Joventut per als anys 2012-2015.
2n . Aprovar els Projectes Formació Jove i Mobilitat internacional per tal de presentarlos a la convocatòria de subvencions de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
3r.- Ratificar aquest acord al Ple Local.
El present acord s'aprova en virtut de la competència delegada per l'Alcalde per Decret
núm. 1217/11, de 20 de juny de 2011, i publicat al BOPT núm. 154, de 6 de juliol de
2011.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I perquè tingui els efectes que corresponguin, signo el present certificat, estès a
l'empara de l'article 206 del ROF, d'ordre i amb el vist-i-plau del senyor alcaldepresident i amb el segell que ho acredita.
El Vendrell, 17 de juliol de 2012
Vist i plau.
L'ALCALDE,
[Firma02-01]
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