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1. VISIÓ I MISSIÓ

1.1 Visió
La joventut entesa com l’etapa i procés que fan les persones per passar d’una situació
de dependència a una altra d’autonomia. És un cicle clau per a la construcció de la
identitat de les persones com a subjectes socials. Aquest cicle marca doncs la
construcció de la societat del futur, ja que la joventut d’avui serà la població adulta de
demà. Així, el desenvolupament positiu de les persones joves és i ha estat al llarg de
la història un motor del canvi social.
Volem doncs que les polítiques de joventut de Torelló apostin per l’esperit crític i
l’emancipació de la gent jove, dotant-los així de les eines necessàries per
desenvolupar-se personalment i comunitàriament. Volem que els joves d’avui pugin
assolir l’autonomia personal en l’àmbit social, laboral, cultural, educatiu i de la salut;
que aquesta autonomia es formi i repercuteixi en la construcció conjunta d’un projecte
de societat, començant des del poble de Torelló, passant per Catalunya i arribant a
formar part del món.
Per tant, cal facilitar les eines necessàries perquè la joventut de Torelló també es faci
seu el poble i se’n senti part activa. Per això, cal que aquestes eines arribin a tota la
diversitat juvenil, amb les seves característiques específiques. Cercant la igualtat i la
justícia i prenent-les com a valors, ja que aquestes són necessàries perquè tota
persona jove quedi inclosa en la vida del poble i exerceixi el seu dret a desenvoluparse independentment del seu origen i formi part del canvi social.
1.2 Missió
El Pla Local de Joventut de Torelló 2012-2016 vol dotar els joves de les eines
necessàries perquè puguin efectuar totes les transicions necessàries per arribar a
l’autonomia i l’apoderament social. Així doncs, aquest Pla Local de Joventut vol posar
a l’abast dels joves els recursos i eines que ja existeixen, però sovint els són
desconeguts.. Per altra banda, vol potenciar la capacitat creativa dels joves i fer-los
responsables dels seus projectes, ajudar-los a identificar necessitats comunes, a
cooperar per fer créixer projectes i també a fer-los partícips de les polítiques de
joventut. En aquest sentit, el Pla ha de ser desplegat a partir de la transversalitat de
totes les regidories de l’ajuntament, buscant així aliances estratègiques amb la
governança local i amb el lideratge necessari de l’equip de govern.
La realitat cultural i social de Torelló ve marcada pel potencial associatiu de la societat
que es reflecteix en les expressions culturals del poble: Carnaval de Terra Endins, el
Festival Internacional de Cinema de Muntanya, el Festus...
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El Pla Local de Joventut 2012-2016 vol visualitzar el poder i la riquesa del treball
associatiu com a eina per afrontar els reptes socials; per tant, vol estendre encara
més la tradició associativa entre la població jove.
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2.- OBJECTIUS GENERALS DEL PLJ 2012-2016
•

Donar eines i recursos que facilitin l’autonomia i l’apoderament social de les
persones joves de Torelló.

•

Facilitar que tota la gent jove pugui desenvolupar el seu projecte de vida.

•

Potenciar la creativitat, l’esperit crític i la iniciativa dels joves perquè
esdevinguin motor del canvi social.
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3 OBJECTIUS GENERALS DELS EIXOS I ESPECÍFICS
OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I FORMACIÓ

3.1. Facilitar l’accés a la formació

3.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria d’accés al treball
Debat sobre la situació actual de crisi econòmica
Tertúlia informativa per a pares sobre itineraris educatius més enllà de la
secundària
Xerrada sobre com buscar feina a l’alumnat de quart d’ESO
Mantenir el PUNT16 com a servei d’orientació i assessorament
Portar l’exposició: Després de l’ESO, què?
Campanya informativa sobre la importància de la formació obligatòria i no
obligatòria per accedir al món del treball
3.1.2. Incentivar i facilitar la mobilitat internacional entre els joves
Difondre els programes de mobilitat internacional i europea
Visites a empreses i centres de formació que treballin amb programes de mobilitat
internacional
Taller: Com fer un projecte de mobilitat internacional?
Organitzar un intercanvi juvenil internacional amb joves de la comarca
3.1.3. Ampliar i informar sobre l’oferta de formació complementària i formació
al llarg de la vida
Impulsar cursos d’idiomes de curta durada
Impulsar nous cursos d’àmbit laboral
Informar sobre els recursos i ajudes per a la formació
3.1.4. Ampliar l’oferta de cicles formatius i programes de qualificació
professional inicial i els centres que l’imparteixen
Participar en el DLI (dispositiu local d’inserció)
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3.1.5. Donar a conèixer l’oferta de cicles formatius i programes de qualificació
professional inicial i els centres que l’imparteixen
Elaborar materials en temes de cicles formatius
3.1.6. Donar valor afegit als centres de secundària
Organitzar la presentació del Raid dels Ausetans a l’Institut Públic de Torelló
Portar a terme el programa PIDCES

3.2.

Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30 anys

3.2.1. Facilitar la informació relació entre oferta i demanda laboral
Donar a conèixer les ofertes laborals i els canals de recerca de feina als joves
Organitzar tallers per la recerca de feina
Donar a conèixer la Cooperativa i els seus serveis com a seu de Promoció
Econòmica i Ocupació
3.2.2. Facilitar els processos de transició de la formació al treball
PQPI
Programa INSERIM
3.2.3. Facilitar

els

processos

de

reconversió,

reciclatge

ocupacional

i

acreditació de competències
Donar a conèixer els programes Acredita’t i Qualifica’t
3.2.4. Potenciar l’emprenedoria i el cooperativisme
Elaborar una guia de recursos per a joves emprenedors i/o cooperativistes
Organitzar trobades entre empresaris locals i joves emprenedors

CULTURA I OCI

3.3 Fomentar punts de trobada per a joves en espais públics i privats

3.3.1 Potenciar l’hotel d’entitats com a espai de trobada i de reunions per a
joves
Difondre l’hotel d’entitats i els seus usos

8

3.3.2 Potenciar els espais de trobada en el medi obert
Potenciar les festes culturals de Torelló

3.4. Donar resposta a les demandes juvenils i suport a les iniciatives en
matèria de cultura i oci

3.4.1. Donar a conèixer l’activitat cultural de joves, entitats i ajuntament
Difondre les activitats culturals del poble
Donar suport al Festus, festival jove d’arts al carrer

3.5 Afavorir la creativitat cultural per part dels joves

3.5.1. Apropar els joves a la diversitat de manifestacions culturals existents
Difusió de l’activitat del cinema “El Casal”
Abonaments i descomptes del Teatre Cirvianum

3.5.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per part dels joves

Recollir les propostes dels joves per a noves accions culturals
Tallers de teatre
Escola d’arts plàstiques
Escola de música
Concurs de cartells SIDA
Concurs de cartells de Festa Major
Tallers diversos
Facilitar l’organització de concerts per part de les entitats

PARTICIPACIÓ I SALUT

3.6 Augmentar la participació esportiva de joves i infants

3.6.1 Crear projectes específics per treballar la cohesió a través de l’esport i
facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb dificultats
Mapa d’usos i activitats esportives de Torelló
Guia activitats estiu
Ampliar els usos del pavelló municipal i fer-lo accessible també els diumenges
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3.7 Promoure l’adquisició d’hàbits saludables

3.7.1 Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per adoptar formes de vida
saludables
Tallers per potenciar la sensibilització - Informació sobre les drogues
Treballar en els programes de Q de festa i nits de qualitat
Tallers de sexualitat i afectivitat
Sexualitat segura, dues màquines de preservatius: a la biblioteca Dos Rius i al
CAP (ambulatori)
Tallers de prevenció de relacions abusives
Valorar la possibilitat i, si s’escau, planificar nous tallers preventius sobre
trastorns en conductes alimentàries, salut mental, addiccions pantalles...
Incorporar una persona de referència per als joves en matèria de salut

3.8.

3.8.1

Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut

Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut
Participar en la campanya de prevenció Carnaval de Terra Endins
Participar en el DRAC
Circuit prevenció consum de drogues, centres educatius
Participar en la Comissió Salut i escola
Canviar les dinàmiques dels tallers de drogues

3.9 Fomentar la participació com a procés d’aprenentatge, eina de decisió i
cohesió social

3.9.1

Potenciar les entitats i associacions com a elements de cohesió social
Elaborar una guia de recursos municipals
Elaborar una guia de tràmits municipals
Assessorament per a la participació
Informar, orientar i assessorar la gent jove en matèria d’habitatge
Crear un Consell de joves
Treballar per concretar els usos de l’edifici del club com a espai per a joves i

entitats
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3.9.2

Fomentar la participació
Obrir nous temes de participació per als joves
Taules de participació jove
Assessorament per a la participació
Mantenir el Punt16 com a servei per a joves
Fer difusió de les activitats de les entitats
Informadora i dinamitzador com a figures de referència
Consolidar el programa de dinamitzador juvenil
Creació d’una taula de salut

3.9.3

Millorar l’accés a la informació
Actualitzar de manera permanent els canals de comunicació de les TIC
Mantenir actualitzats els plafons informatius
Donar a conèixer la nova ubicació del Torelló Jove
Repensar les estratègies de comunicació del Torelló Jove

COHESIÓ SOCIAL - INTERCULTURALITAT i COOPERACIÓ

3.10 Millorar la mobilitat dels joves

3.10.1 Difondre vies de comunicació alternatives a les habituals
Facilitar rutes de mobilitat alternativa
Informar els joves sobre les rutes segures
3.10.2 Facilitar i promoure l’ús del transport compartit
Organitzar busos per a esdeveniments puntuals
Promoure l’ús dels cotxes compartits
Reivindicar la línia d’autobús entre Olot i Torelló

3.11 Afavorir la relació entre la diversitat juvenil existent

3.11.1 Visualitzar els interessos comuns dels joves
Servei connecta’t
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Campionat skater
Dinamitzador i informadora com a eina de cohesió
Raid dels Ausetans
Accions esportives
Participar en Pla de Barris
Creació d’un Banc del Temps
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4.- DISSENY ACTUACIONS

4.1 Ocupació – emprenedoria i formació

Nom eix

Ocupació-emprenedoria i formació

Objectius específics

3.1. Facilitar l’accés a la formació.
3.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria d’accés al treball.
3.1.2. Incentivar i facilitar la mobilitat internacional entre els joves.
3.1.3. Ampliar i informar sobre l’oferta de formació complementària i formació al llarg de la vida.
3.1.4. Ampliar l’oferta de cicles formatius i programes de qualificació professional inicial i els centres que l’imparteixen.
3.1.5. Donar a conèixer l’oferta de cicles formatius i programes de qualificació professional inicial i els centres que
l’imparteixen.
3.1.6. Donar valor afegit als centres de secundària.
3.2. Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30 anys.
3.2.1. Facilitar la informació relació entre oferta i demanda laboral.
3.2.2. Facilitar els processos de transició de la formació al treball.
3.2.3. Facilitar els processos de reconversió, reciclatge ocupacional i acreditació de competències.
3.2.4. Potenciar l’emprenedoria i el cooperativisme.
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Descripció breu dels

•

projectes i/o
actuacions

Xarxa de Debat Educatiu. Xarxa de treball per tal de consensuar criteris bàsics per a tota la comunitat educativa
amb la finalitat de millorar l’educació dels infants i joves.

•

Debat sobre la situació actual de crisi econòmica. Es farà un cinefòrum al cinema del poble. Un cop finalitzada la
pel·lícula, hi haurà un especialista encarregat de dinamitzar el debat.

•

Tertúlia informativa per a pares sobre itineraris educatius més enllà de la secundària. S’informa als pares i mares
sobre els possibles itineraris educatius a seguir un cop acabada l’ESO.

•

Xerrada sobre com buscar feina a l’alumnat de quart d’ESO. Xerrada en la qual es faciliten tècniques i canals de
recerca de feina als alumnes d’ESO.

•

Mantenir el PUNT16 com a servei d’orientació i assessorament. El Punt 16 és l’espai de referència per als joves del
poble a l’hora de rebre informació i assessorament sobre la majoria de temes que poden afectar-los.

•

Portar exposició: Després de l’ESO, què? Exposició que mostra els possibles itineraris educatius i professionals a
seguir un cop finalitzada l’ESO.

•

Campanya informativa sobre la importància de la formació obligatòria i no obligatòria per accedir al món del treball.
Campanya que vol conscienciar de l’augment de possibilitats que es tenen d’accedir al món laboral si s’adquireix
formació.

•

Difondre els programes de mobilitat internacional i europea. Es donaran a conèixer diferents programes de mobilitat
europea, de treball, formació i educació no formal. Es facilitarà l’accés a la informació de les ofertes d’aquests
programes molts cops desconeguda pels joves.

•

Visites a empreses i centres de formació que treballin amb programes de mobilitat internacional.

•

Taller: Com fer un projecte de mobilitat internacional? Taller pràctic per donar a conèixer i donar nocions bàsiques
als joves i entitats sobre com participar com a promotors en projectes internacionals.
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•

Organitzar un intercanvi juvenil internacional amb joves i ajuntaments de la comarca. Es treballarà amb altres
ajuntaments de la comarca per organitzar conjuntament un intercanvi europeu amb joves.

•

Impulsar nous cursos d’idiomes de curta durada. Des de la Regidoria de Joventut, s’impulsarà la creació de nous
cursos d’idiomes.

•

Impulsar nous cursos d’àmbit laboral. Des de la Regidoria de Joventut, s’impulsaran nous cursos d’àmbit laboral que
s’avinguin a les necessitats del mercat.

•

Informar sobre els recursos i les ajudes per a la formació. Donar a conèixer als joves tota la informació sobre ajudes
per a la formació.

•

Participar en el DLI (Dispositiu Local d’Inserció). Programar tot un seguit d’accions encaminades a l’acompanyament
de la gent jove en el seu trànsit de l’escola a la vida activa.

•

Organitzar la presentació del raid com a eina de dinamització i participació juvenil a l’Institut Cirvianum.

•

Programa PIDCES (servei d’informació i dinamització a l’institut Cirvianum i a l’escola Rocaprevera).

•

Donar a conèixer a la gent jove les ofertes laborals i els canals de recerca de feina.

•

Organització de tallers per a la recerca de feina. Tallers on es faciliten tècniques i canals de recerca de feina.

•

Donar a conèixer la Cooperativa i els seus serveis com a seu de Promoció Econòmica i Ocupació. Informar i donar a
conèixer als joves la Cooperativa i els seus serveis.

•

PQPI. Participar en els Programes de Qualificació Professional Inicial que ajuden a joves d’entre 16 i 21 anys a
aconseguir el graduat escolar, a entrar a Cicles de Formació de Grau Mitjà i a preparar-se per a l’entrada al món
laboral.

•

Programa INSERIM. Programa d’itineraris d’inserció social i laboral.

•

Elaborar materials corresponents als cicles formatius. Elaborar i difondre materials que agrupin l’oferta de cicles
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formatius.
•

Donar a conèixer els programes Acredita’t i Qualifica’t. Donar a conèixer entre els joves els programes Acredita’t i
Qualifica’t, que ajuden els joves a certificar els seus coneixements adquirits a través de l’experiència laboral i la
formació no reglada.

•

Elaborar una guia de recursos per a joves emprenedors i/o cooperativistes. Elaborar una guia de recursos per a
joves que vulguin crear la seva pròpia empresa incloent-hi també els programes europeus ERASMUS entrepreneurs
i PROGRESS micorfinance.

•

Organitzar trobades entre empresaris locals i joves emprenedors. Organitzar trobades entre joves amb voluntat de
crear la seva pròpia empresa i empresaris locals.

Metodologia

Es treballarà amb la Regidoria de Joventut i Infància, Promoció econòmica, Educació, Benestar social, Cultura,
Polítiques d’igualtat, Oficina Jove de Treball d’Osona, Consell Comarcal Osona, Diputació de Barcelona, institut i
escoles de secundària de Torelló i amb els joves.
Es treballarà de forma Integral, i Joventut adoptarà, en alguns casos, el paper de coordinació i lideratge no jeràrquic i, en
d’altres, tindrà un paper actiu però menys central. Es treballarà en cada cas amb els actors que es considerin
necessaris. Per tal que les accions arribin als joves que volen arribar, en cada cas es treballarà amb l’actor que sigui
més proper i accessible a aquest col·lectiu.

Resultats

Coneixement dels itineraris educatius i professionals.
Coneixement de les ajudes i recursos per accedir a la formació.
Coneixement de les tècniques i canals de recerca de feina.
Existència d’un punt de referència per a informació i assessorament dels joves.
Coneixement dels canals de mobilitat internacional.
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Oferta de cursos i cicles adequats a les necessitats del moment.
Consciència dels passos i coneixements necessaris per crear una empresa.
Destinataris: joves de 15 a 29 anys. Segons l’acció es vol arribar a joves que estan acabant o just han acabat l’etapa d’educació obligatòria, joves
aturats, joves que estan acabant estudis postobligatoris, joves que no han obtingut el graduat escolar.

Temporització

2012
1r

2n

3r

2013
4t

1r

2n

3r

2014
4t

1r

2n

3r

2015
4t

1r

2n

2016

3r

4rt

1r

2n

3r

4t

Disseny
Implementació
Avaluació
Avaluació

Pregunta
Augmenta l’atur juvenil?

Criteri
Reducció de l’1% de la taxa
d’atur juvenil

Indicador

Font

Taxa d’atur a

Observatori

Torelló

treball,

Observatori

d’Osona.
Disminueix el fracàs escolar?

Reducció del 2% del fracàs

%

Fracàs Dades Regidoria

escolar

escolar Torelló

Educació
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Augmenten el nombre de joves

Augment del 5% dels joves que

% de joves que Dades Regidoria

que cursen estudis

cursen estudis postobligatoris

després

postobligatoris?

un cop finalitzada l’ESO

l’ESO continuen

de

Educació

estudiant
Distribució per sexes

Població

per Idescat,

sexe

La participació de nois/noies és

Padró continu

coherent amb la distribució per
sexes de la població jove?

La participació segons països

Distribució segons el país

%JNE/total joves

d’origen

Població segons

d’origen és coherent amb la

el

distribució de la població segons

d’origen

continent

països d’origen.
Recursos

Espai Torelló jove, canals de comunicació Torello jove, tècnics Pla de barris, dinamitzador juvenil Pla de
barris, informadora, coordinadora de Joventut i els centres educatius de secundària.

18

4.2 Cultura i Oci

Nom eix

Cultura i Oci

Objectius específics

3.3 Fomentar punts de trobada per a joves en espais públics i privats.
3..3.1 Potenciar l’hotel d’entitats com a espai de trobada i de reunions per a joves.
3.3.2. Potenciar els espais de trobada en el medi obert.
3.4 Donar resposta a les demandes juvenils i suport a les iniciatives en matèria de cultura i oci.
3.4.1. Donar a conèixer l’activitat cultural de joves, entitats i ajuntament.
3.5 Afavorir la creativitat cultural per part dels joves.
3.5.1 Apropar els joves a la diversitat de manifestacions culturals existents.
3.5.2 Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per part dels joves.

Descripció breu dels

•

Difusió de l’Hotel d’entitats i els seus usos.

projectes i/o actuacions

•

Potenciar les festes culturals de Torelló.

•

Difondre les activitats culturals del poble.

•

Donar suport al Festus, festival jove d’arts al carrer.

•

Difusió de l’activitat del cinema “El Casal” .

•

Abonaments i descomptes del Teatre Cirvianum.

•

Recollir propostes dels joves per a noves accions culturals.

•

Tallers de teatre.

•

Escola d’arts plàstiques.

•

Escola de música.
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Metodologia

•

Concurs de cartells SIDA.

•

Concurs de cartells de Festa Major.

•

Tallers diversos.

•

Facilitar l’organització de concerts per part de les entitats.

Es treballarà amb les Regidories d’Educació, Cultura, el Patronat Teatre Cirvianum, el Grup Xarxa, Escola de
Música de Torelló i l’Escola d’arts plàstiques de Torelló.
Es treballarà de forma Integral, i a Regidoria de Joventut adoptarà, en alguns casos, el paper de coordinació i
lideratge no jeràrquic i, en d’altres, tindrà un paper actiu però menys central. Es treballarà en cada cas amb els
actors que es considerin necessaris. Per tal que les accions arribin als joves que volen arribar, en cada cas es
treballarà amb l’actor que sigui més proper i accessible a aquest col·lectiu.

Resultats

Existència de punts de trobada per a joves.
Coneixement de les activitats culturals i d’oci del poble.
Existència de recursos i espais per desenvolupar la creativitat.

Destinataris

Joves de 15 a 29 anys dins de la diversitat cultural existent.
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Temporització

2012
1r

2n

3r

2013
4t

1r

2n

3r

2014
4t

1r

2n

2015
3r

4t

1r

2n

3r

2016
4t

1r

2n

3r

4t

Disseny
Implementació
Avaluació
Avaluació

Pregunta

Criteri

Indicador

Font

Han sorgit noves expressions culturals impulsades

Si, més de 2

Nombre

Regidoria de Joventut

per a joves?

d’expressions
culturals
impulsades per
a joves

Els joves són coneixedors de l’oferta cultural i d’oci

Coneixement de més del

del poble?

50% de les ofertes

Enquesta

Regidoria de Joventut

Enquesta

Regidoria de Joventut

culturals
Els joves creuen adequada l’oferta cultural del poble

Valoració de 6 en una
enquesta de l’1 al 10
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La participació és coherent amb la distribució de

Distribució de la població

%JNE/ total de Idescat, Padró continu

població jove segons el país d’origen?

jove segons el país

joves,

d’origen

Població

de població
jove

segons el país
d’origen
La participació és coherent d’acord amb la distribució

Distribució de la població

Distribució de la Idescat, Padró continu

per sexe de la població jove?

jove segons el sexe

població

jove de població

segons el sexe
Recursos

Espai Torelló jove, canals de comunicació Torelló jove, dinamitzador juvenil, informadora, coordinadora de Joventut. Regidoria de
Cultura que gestiona l’Hotel d'entitats, l’Escola de música, l’Escola d'arts plàstiques i el Teatre municipal Cirvianum.
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4.3 Participació i salut

Nom eix

Participació i Salut

Objectius
específics

3.6. Augmentar la participació esportiva de joves i infants.
3.6.1

Crear projectes específics per treballar la cohesió a través de l’esport i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb
dificultats.

3.7 Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.
3.7.1

Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per adoptar formes de vida saludables.

3.8 Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de salut.
3.8.1

Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de salut.

3.9 Fomentar la participació com a procés d’aprenentatge, eina de decisió i cohesió social.
3.9.1

Potenciar la participació, les entitats i les associacions com a elements de cohesió social.

3.9.2

Fomentar la participació.

3.9.3

Millorar l’accés a la informació.

Descripció

•

Mapa d’usos i activitats esportives de Torelló.

breu dels

•

Guia d’activitats d’estiu.

projectes i/o

•

Ampliar els usos del pavelló municipal i fer-lo accessible també els diumenges.

actuacions

•

Tallers per potenciar la sensibilització - Informació sobre les drogues.
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•

Treballar en els programa Q de festa i nits de qualitat.

•

Tallers de sexualitat i afectivitat.

•

Sexualitat segura, dues màquines de preservatius: a la biblioteca Dos Rius i al CAP (ambulatori).

•

Tallers de prevenció de relacions abusives.

•

Valorar la possibilitat i, si s’escau, planificar nous tallers preventius sobre trastorns en conductes alimentàries, salut
mental, addiccions pantalles...

•

Incorporar una persona de referència per als joves en l’àmbit de salut.

•

Participar en la campanya de prevenció Carnaval de Terra Endins.

•

Participar en el DRAC.

•

Circuit prevenció consum de drogues, centres educatius.

•

Participar en la Comissió Salut i escola.

•

Canviar dinàmiques dels tallers de drogues.

•

Elaborar una guia de recursos municipals.

•

Elaborar una guia de tràmits municipals.

•

Assessorament per a la participació.

•

Informar, orientar i assessorar la gent jove en matèria d’habitatge.

•

Crear un consell de joves.

•

Treballar en la creació d’una comissió per concretar els usos de l’edifici del club com a espai per a joves i entitats.

•

Obrir nous temes de participació per als joves.

•

Taules de participació jove.

•

Assessorament per a la participació.
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Metodologia

•

Mantenir el Punt-16 com a servei per a joves.

•

Fer difusió de les activitats de les entitats.

•

Informadora i dinamitzador com a figures de referència.

•

Consolidar el programa de dinamitzador juvenil.

•

Crear una taula de salut.

•

Actualitzar de manera permanent els canals de comunicació de les TIC.

•

Mantenir actualitzats els plafons informatius.

•

Donar a conèixer la nova ubicació del Torelló Jove.

•

Repensar les estratègies de comunicació del Torelló Jove.

Regidoria de Joventut i Infància, Pla de barris Torelló, Consell Comarcal d’Osona, Polítiques d’igualtat.
Es treballarà de forma integral, i Joventut adoptarà, en alguns casos, el paper de coordinació i lideratge no jeràrquic i, en d’altres,
tindrà un paper actiu però menys central. Es treballarà en cada cas amb els actors que es considerin necessaris. Per tal que les
accions arribin als joves que volen arribar, en cada cas es treballarà amb l’actor que sigui més proper i accessible a aquest
col·lectiu.

Resultats

Coneixement oferta i ampliació d’activitats esportives.
Adquisició d’hàbits saludables.
Coneixement de les conductes de risc.
Coneixement dels espais i eines de participació.
Aprenentatge de la cultura participativa.
Suport a les entitats.
Coneixement de les activitats participatives.
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Destinataris

Joves d’entre 15 i 29 anys, joves amb conductes de risc, joves en situació d'atur, joves en risc d'exclusió social , joves d’entitats,
joves no associats, joves pertanyents a minories culturals.
Consolidar el Programa de dinamitzador juvenil.
Creació d’una taula de salut.

Temporització

2012
1r

2n

3r

2013
4t

1r

2n

3r

2014
4t

1r

2n

2015
3r

4t

1r

2n

3r

2016
4t

1r

2n

3r

4t

Disseny
Implementació
Avaluació
Avaluació

Pregunta

Criteri

Indicador

Font

Quin és el grau de conscienciació sobre conductes de

Valoració de

Escala 1-10, enquesta

Regidoria de Joventut

risc

7

Quin és el grau de coneixement dels canals i espais

Valoració de

Escala 1-10, enquesta

Regidoria de Joventut

de participació

7
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Quin és el grau de coneixement de les entitats del

Valoració de

poble, especialment aquelles que tenen relació amb

7

Escala 1-10, enquesta

Regidoria de Joventut

Idescat, Padró continu de

els joves?
La participació és coherent amb la distribució de

Distribució

%JNE/ total de joves,

població jove segons el país d’origen?

de la

Població jove segons població

població jove

el país d’origen

segons el
país d’origen
de

la Idescat, Padró continu de

La participació és coherent d’acord amb la distribució

Distribució

Distribució

per sexe de la població jove?

de la

població jove segons població

població jove

el sexe

segons el
sexe
Recursos

Espai Torelló jove, canals de comunicació Torelló jove, tècnics Pla de barris, dinamitzador juvenil, informadora, coordinadora de
Joventut, tècnic de prevenció de consum de drogues d’Energy Control, tècnica de prevenció drogues de Pla de barris i les
instal·lacions esportives municipals.
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4.4. Cohesió, interculturalitat i cooperació

Nom eix

Cohesió, interculturalitat i cooperació

Objectius

3.10 Millorar la mobilitat dels joves.

específics

3.10.1 Difondre vies de comunicació alternatives a les habituals.
3.10.2 Facilitar i promoure l’ús del transport compartit.
3.11 Afavorir la relació dins de la realitat juvenil existent.
3.11.1 Visualitzar els interessos comuns dels joves.

Descripció breu

•

Facilitar rutes de mobilitat alternativa.

dels projectes i/o

•

Informar els joves sobre rutes segures.

actuacions

•

Organitzar busos per a esdeveniments puntuals.

•

Promoure l’ús dels cotxes compartits.

•

Reivindicar la línia d’autobús entre Olot i Torelló

•

Servei connecta’t. Oferir el servei connecta’t per als joves, servei d’ordinadors i accés a Internet.

• Campionat skater- Dinamitzar els joves per a l’organització del campionat skater de Torelló.
• Dinamitzador i informadora com a eina de cohesió.
• Raid dels Ausetans. Participar en el Raid dels Ausetans, activitat comarcal que promou la participació i la
cohesió social.
• Accions esportives. Organitzar conjuntament amb el Pla de barris activitats esportives d’estiu per a joves per
fomentar l’esport, la participació i la cohesió social.
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• Participar del Pla de barris.
• Creació d’un Banc del Temps com a espai d’intercanvi d’habilitats i coneixement.
Metodologia

Es treballarà amb els joves skaters, Consell Comarcal d'Osona, Pla de barris i l'empresa Anigami.

Resultats

Serveis i projectes on participaran i es trobaran joves de les diferents realitats juvenils de Torelló.

Destinataris

Joves d’entre 15 i 29 anys, joves que no tenen accés a Internet a casa seva, joves que no acostumen a disposar
d'activitats extraescolars organitzades, joves que tenen més dificultat d'accedir a formació complementària i joves
skaters.

Temporització

2012
1r

2n

3r

2013
4t

1r

2n

3r

2014
4t

1r

2n

3r

2015
4t

1r

2n

3r

2016
4t

1r

2n

3r

4t

Disseny
Implementació
Avaluació
Avaluació

Pregunta

La participació de nois/noies és coherent amb la

Criteri

Indicador

Font

Distribució

Població per sexe

Idescat, Padró continu

per sexes

distribució per sexes de la població jove?
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Distribució

%JNE / total joves

La participació segons països d’origen és coherent

segons país

Població

amb la distribució de la població segons països

d’origen

continent d’origen

segons

el

d’origen.
Recursos

Espai Torelló jove, canals de comunicació Torelló jove,

tècnics del Pla de barris, dinamitzador, informadora,

coordinadora de Joventut i centres educatius de secundària.
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5. FITXES ACCIONS

5.1. Ocupació, emprenedoria i formació
A1- Debat sobre la situació actual de crisi econòmica.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general de
l’eix

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.

Descripció de l’activitat: xerrada, taula, col·loqui per explicar i debatre amb els joves la
situació de crisi actual i propostes de futur.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 35 anys
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’assistents a la reunió.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Promoció econòmica

A2- Tertúlia informativa per a pares sobre itineraris educatius més enllà de la
secundària.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.

Descripció de l’activitat: reunió informativa per a famílies sobre itineraris educatius
més enllà de la secundària. La mateixa gent jove comenta que les seves famílies
necessiten formació sobre els itineraris formatius.
Beneficiaris:
Famílies de joves
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’assistents a la reunió.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

-

Qüestionari de valoració emplenat per les famílies.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Educació
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A3- Xerrades sobre com buscar feina a nois i noies de quart d’ESO.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.

Descripció de l’activitat: xerrada sobre com buscar feina a nois i noies de quart ESO
que es plantegen buscar la seva primera feina.
Beneficiaris: Joves de quart d’ESO.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’assistents.

-

Qüestionari de valoració emplenat per les persones assistents.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A4- PUNT16 com a servei d’orientació i assessorament.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.

Descripció de l’activitat: mantenir el Punt16 com a servei d’orientació i
assessorament. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de les 11 a les 13
h i de les 17 a les 20 h. Aquest horari ens facilita aquest objectiu que les persones joves
puguin utilitzar el servei adequadament.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves atesos.

-

Qüestionari anual a una mostra significativa d’usuaris.

-

Valoració a través de la Taula Jove.

-

Valoració per part de la informadora.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A5- Exposició Després de l’ESO, què?
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1.

Objectiu específic

1.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.

Facilitar l’accés a la formació.

Descripció de l’activitat: organitzar l’exposició: Després de l’ESO, què? Organitzar les
activitats relacionades amb la informació i l’assessorament a la gent jove. Acompanyar
els joves a visitar l’exposició i orientar-los en la tria dels estudis que poden seguir.
Acompanyar i capacitar la gent jove en la tria de decisions.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 17anys i els nois i noies del PQPI.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’assistents.

-

Qüestionari als assistents.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A6- Campanya informativa sobre la importància de la formació per accedir al món
laboral.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.

Descripció de l’activitat: promoure una campanya informativa per tal de conscienciar
els joves sobre la importància de la formació per tal d’accedir al mercat laboral.
Beneficiaris:
Joves de 17 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part de l’equip tècnic de la qualitat dels materials.

-

Valoració per part de l’equip tècnic dels canals d’informació utilitzats.

-

Valoració per part de l’equip tècnic de l’impacte de la campanya.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Promoció econòmica

33

A7- Difondre els programes de mobilitat internacional i europea
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.
1.1.2. Incentivar i facilitar la mobilitat internacional entre els
joves.

Descripció de l’activitat: organització de xerrades, tallers i facilitar una guia als joves
sobre els programes de mobilitat internacional.
Beneficiaris:
Joves de 18 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
- Nombre de joves participants.
- Valoració per part dels participants.
- Valoració per part de l’equip tècnic de la guia elaborada i del seu nivell de difusió.
- Nombre de joves atesos al Punt-16 sobre programes de mobilitat internacional.
Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A8- Visites a empreses i centres de formació que treballin amb programes de mobilitat
internacional.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.1. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.
1.1.2. Incentivar i facilitar la mobilitat internacional entre els
joves.

Descripció de l’activitat: organitzar visites amb joves en empreses o centres de
formació que treballen programes de mobilitat internacional.
Beneficiaris:
Joves de 18 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
- Nombre de joves participants en les visites.
- Valoració per part dels joves participants a través d’un qüestionari.
- Valoració per part de l’equip tècnic.
Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Promoció econòmica
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A9- Tallers joves i mobilitat internacional.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.2. Incentivar i facilitar la mobilitat internacional entre els
joves.

Descripció de l’activitat: fer tallers que informin sobre com fer un projecte de mobilitat
internacional.
Beneficiaris:
Joves de 17 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
- Nombre de joves participants.
- Valoració per part dels participants a través d’un qüestionari.
- Valoració per part de l’equip tècnic.
Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A10- Organitzar un intercanvi juvenil d’àmbit europeu amb joves del poble i la comarca
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.2. Incentivar i facilitar la mobilitat internacional entre els
joves.

Descripció de l’activitat: proposar a les Regidories de Joventut de la comarca
intercanvis europeus de forma conjunta.
Beneficiaris:
Joves de 18 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
- Nombre d’intercanvis on es participi.
- Nombre de joves participants en intercanvis.
- Repercussió en la premsa comarcal i local.
- Valoració per part dels joves participants a través d’un qüestionari.
- Valoració i equip tècnic.
Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A11- Impulsar cursos d’idiomes de curta durada.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.3. Ampliar l’oferta de formació complementària i formació
al llarg de la vida.

Descripció de l’activitat: des de la Regidoria de joventut, impulsar la creació de nous
cursos d’idiomes a Torelló.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de cursos creats.

-

Nombre de joves inscrits en els cursos.

-

Valoració per part dels alumnes a través d’un qüestionari.

-

Valoració per part dels tècnics.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A12- Des de la Regidoria de Joventut, impulsar nous cursos d’àmbit laboral a Torelló.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.3. Ampliar l’oferta de formació complementària i formació al
llarg de la vida.

Descripció de l’activitat: des de la Regidoria de Joventut, impulsar nous cursos
d’àmbit laboral a Torelló.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de cursos creats.

-

Nombre de joves inscrits en els cursos.

-

Valoració per part dels alumnes a través d’un qüestionari.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut, Promoció econòmica i Educació
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A13- Informar de cursos i recursos per a la formació.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.3. Ampliar i informar sobre l’oferta de formació
complementària formació al llarg de la vida.

Descripció de l’activitat: des del Punt 16, informar dels recursos i ajudes existents per
poder accedir a la formació.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de cursos sobre els quals s’informa.

-

Nombre de joves atesos.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A14- Participar en el Dispositiu Local d’Inserció.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.4. Ampliar l’oferta de cicles formatius i programes de
qualificació professional inicial.

Descripció de l’activitat: participar en el DLI per impulsar nous cursos de cicles
formatius.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part de l’equip tècnic.

-

Nombre de cicles formatius creats.

Qui durà a terme l’activitat: Promoció econòmica, Educació, Cultura, Benestar social i
Joventut
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A15- Elaborar materials sobre l’oferta de cicles formatius.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.5. Donar a conèixer l’oferta de cicles formatius i
programes de qualificació professional inicial, així com
els centres que els imparteixen.

Descripció de l’activitat: elaborar materials de difusió sobre l’oferta de cicles formatius
de grau mitjà i superior, de centres públics, privats i concertats.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part de l’equip tècnic dels materials creats.

-

Valoració de la distribució dels materials.

-

Valoració d’interès de la informació per part dels joves atesos al Punt-16.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A16- Organitzar la presentació del Raid dels Ausetans a l’Institut públic de Torelló.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.6. Donar valor afegit als centres de secundària.

Descripció de l’activitat: organitzar la presentació del Raid dels Ausetans a l’Institut de
Torelló.
Beneficiaris:
Joves de 12 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració de l’activitat per part del personal docent del centre.

-

Valoració de l’activitat per part dels tècnics.

-

Valoració de l’activitat per part de l’alumnat

-

Valoració del Consell Comarcal d’Osona.

Qui durà a terme l’activitat: Consell Comarcal d’Osona i Joventut i la Regidoria de
Joventut
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A17- Portar a terme el programa PIDCES.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.1.6. Donar valor afegit als centres de secundària de Torelló.

Descripció de l’activitat: continuació del programa PIDCES, a través del qual la
informadora es desplaça a l’IES Cirvianum tres dies a la setmana durant una hora, i un
dia a la setmana a l’escola Rocaprevera, per tal d’informar i dinamitzar els joves dels
centres.
Beneficiaris:
Joves estudiants de l’IES Cirvianum i Rocaprevera.
Professorat.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes registrades.

-

Valoració per part de la informadora.

-

Valoració a través de la Taula Jove.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A18-

Donar a conèixer a la gent jove les ofertes laborals i els canals de recerca de

feina.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.2.

Objectiu específic

1.2.1. Facilitar la relació entre l’oferta i la demanda laboral.

Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30
anys.

Descripció de l’activitat: donar a conèixer a la gent jove les ofertes laborals a través
del bloc: www.torellojove.cat, facebook, twitter i Punt-16, i també derivació de joves cap
a la Cooperativa.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys en recerca de feina.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves atesos.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut, Promoció econòmica i Oficina Jove de treball
d’Osona
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A19- Tallers per a la recerca de feina.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.2. Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30
anys.

Objectiu específic

1.2.1. Facilitar la relació entre oferta i demanda laboral.

Descripció de l’activitat: organitzar tallers sobre canals de recerca de feina, com ara
presentar currículums, com preparar una entrevista de feina...
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys en recerca de feina.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves participants.

-

Valoració per part dels participants a través d’un qüestionari.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Promoció econòmica
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A20- Donar a conèixer la Cooperativa com a seu de Promoció Econòmica i Ocupació.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.2.

Objectiu específic

1.2.2. Informar, orientar i assessorar els joves en matèria
d’accés al treball.

Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30
anys.

Descripció de l’activitat: donar a conèixer la Cooperativa i els seus serveis.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys en recerca de feina.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves informats.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Promoció econòmica

A21- PQPI
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.2. Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30
anys.

Objectiu específic

1.2.3. Facilitar els processos de transició de la formació al
treball.

Descripció de l’activitat: participar en els Programes de Qualificació Professional
Inicial que ajuden a joves de 16 a 21 anys a aconseguir el graduat escolar, a entrar a
Cicles de Formació de Grau Mitjà i a preparar-se per a l’entrada al món laboral.
Beneficiaris: joves de 16 a 21 anys que finalitzen l'Educació Secundària Obligatòria.
sense haver-ne obtingut el graduat.

Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves matriculats.

-

Nombre de joves matriculats que en, el període de mig any i un cop acabat el
curs, accedeixen a cicles formatius, obtenen el graduat escolar o s’incorporen al
mercat laboral.

-

Valoració per part dels joves participants a través d’un qüestionari.

-

Valoració per part de l’equip docent.

Qui durà a terme l’activitat: Educació i Joventut
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A22- Programa INSERIM
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.2. Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30
anys.

Objectiu específic

1.2.3. Facilitar els processos de transició de la formació al
treball.

Descripció de l’activitat: programa d’itineraris d’inserció social i laboral.
Beneficiaris: joves de 17 a 25 anys.

Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves inscrits al programa.

-

Valoració per part dels joves a través d’un qüestionari.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Promoció econòmica, Joventut, Educació i Benestar
Social.

A23- Donar a conèixer els programes Acredita’t i Qualifica’t.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.2. Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30
anys.

.Objectiu específic

1.2.4. Facilitar els processos de reconversió, reciclatge
ocupacional i acreditació de competències.

Descripció de l’activitat: donar a conèixer entre els joves els programes Acredita’t i
Qualifica’t, que ajuden els joves a certificar els seus coneixements adquirits a través de
l’experiència laboral i la formació no reglada.
Beneficiaris:
Joves de 18 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’atesos.

-

Nombre de joves que un cop informats utilitzen el programa.

-

Valoració per part de la informadora.

Qui durà a terme l’activitat: Promoció econòmica i Joventut
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A24- Guia de joves emprenedors i cooperativistes.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.2. Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30
anys.
1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

1.2.5. Potenciar l’emprenedoria i el cooperativisme entre els
joves.
1.1.2. Incentivar i facilitar la mobilitat internacional entre els
joves.

Descripció de l’activitat: elaborar una guia de recursos per a joves que vulguin crear la
seva pròpia empresa incloent-hi també els programes europeus ERASMUS
entrepreneurs i PROGRESS micorfinance.
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part de l’equip tècnic de la informació de l’oferta.

-

Nombre de joves interessats.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Promoció econòmica
A25- Trobades entre empresaris locals i joves emprenedors.
Eix

1. Ocupació – emprenedoria i formació

Objectiu general

1.2. Facilitar l’accés al món laboral als joves d’entre 16 i 30
anys.

Objectiu específic

1.2.5. Potenciar l’emprenedoria i el cooperativisme entre els
joves.

Descripció de l’activitat: organitzar trobades entre empresaris locals i joves amb
voluntat de crear la seva pròpia empresa.
Beneficiaris:
Joves de 18 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves participants a les trobades.

-

Valoració de les trobades per part dels joves participants.

-

Valoració per part dels empresaris participants.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A26- Difusió de l’Hotel d’entitats i dels seus usos.
Eix

2.

Cultura i Oci

Objectiu general

2.1. Fomentar punts de trobada per a joves en espais públics i
privats.

Objectiu específic

2.1.1. Potenciar l’Hotel d’entitats com a espai de trobada i de
reunions per a joves.

Descripció de l’activitat: difondre l’Hotel d’entitats entre joves i associacions, i el seu
ús.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves atesos.

-

Nombre d’entitats ateses.

-

Valoració a través de la Taula Jove.

Qui durà a terme l’activitat: Cultura, Participació i Joventut
A27- Potenciar les festes locals de Torelló.
Eix

2.

Cultura i Oci

Objectiu general

2.1. Fomentar punts de trobada per a joves en espais públics i
privats.

Objectiu específic

2.1.2. Potenciar els espais de trobada en el medi obert.

Descripció de l’activitat: potenciar les festes locals de Torelló.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de festes locals.

-

Millores i aportacions a les festes locals fetes a partir de l’àrea de Joventut.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Participació, Cultura i Joventut
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A28- Difondre les activitats culturals de les entitats i dels joves del poble.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.2 Donar resposta a les demandes juvenils i suport a les
iniciatives en matèria de cultura i oci.

Objectiu específic

2.2.1. Donar a conèixer l’activitat cultural de joves, entitats i de
l’ajuntament.

Descripció de l’activitat: difondre les activitats culturals que es fan al poble a través de
les TIC.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de receptors de la informació.

-

Valoració per part de la Taula Jove.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Participació, Cultura i Joventut

A29- Donar suport al Festus, Festival jove d’arts al carrer.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.2. Donar resposta a les demandes juvenils i suport a les
iniciatives en matèria de cultura i oci.

Objectiu específic

2.2.1. Donar a conèixer l’activitat cultural de joves, entitats i de
l’ajuntament.

Descripció de l’activitat: donar a conèixer el festival i aportar-hi recursos.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Aportacions fetes al festival.

-

Valoració de la difusió feta.

Qui durà a terme l’activitat: Patronat Teatre, Cultura i Joventut

A30- Difusió de l’activitat del cinema El Casal.
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Eix 30

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.1. Apropar els joves a la diversitat de manifestacions
culturals existents.

Descripció de l’activitat: difondre la programació del cinema “El Casal” a través dels
canals de difusió de Joventut.
Beneficiaris:
Joves de 12 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Difusió setmanal de l’activitat. Si/No.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Casal Parroquial i Joventut

A31- Abonaments i descomptes del Teatre Cirvianum.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.1. Apropar els joves a la diversitat de manifestacions
culturals existents.

Descripció de l’activitat: fer abonaments i descomptes per a joves per tal de facilitar
l’accés a la cultura del teatre Cirvianum.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

% de descompte per mitjà dels carnets de descompte.

-

Nombre de joves que utilitzen el descompte.

Qui durà a terme l’activitat: Cultura i Patronat Teatre Cirvianum
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A32- Recollir propostes dels joves per a noves accions culturals.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves.

Descripció de l’activitat: recollir les noves propostes culturals dels joves a través del
Punt-16, TIC i taules de participació jove.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de propostes recollides.

-

Nombre de propostes portades a terme.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut, Participació i Cultura

A33- Tallers de teatre.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves.

Descripció de l’activitat: difondre tallers de teatre per a joves.
Beneficiaris:
A partir dels 6 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves participants.

-

Valoració per part dels joves participants.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Patronat Municipal del Teatre Cirvianum i Grup Xarxa de
Torelló.
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A34- Escola d’Arts Plàstiques.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves.

Descripció de l’activitat: informar sobre l’escola i donar-la a conèixer.
Beneficiaris:
Infants i joves.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves matriculats.

-

Valoració per part de joves, tècnics i escola.

Qui durà a terme l’activitat: Cultura i Escola d’arts plàstiques

A35 Escola de Música.
Eix

2.3.

Cultura i Oci

Objectiu general

2.3.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves.

Descripció de l’activitat: formació per a joves en matèria de música.
Beneficiaris:
A partir dels 4 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves matriculats.

-

Valoració per part de joves, tècnics i escola.

Qui durà a terme l’activitat: Escola de Música
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A36- Concurs cartells SIDA.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves.

Descripció de l’activitat: organització del concurs de cartells per a la prevenció de la
SIDA.
Beneficiaris:
Joves a partir dels 12 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves participants.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló i Torelló

A37- Concurs de cartells de Festa Major.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves.

Descripció de l’activitat: organització d’un concurs de cartells per escollir el cartell de
la Festa Major.
Beneficiaris:
A partir dels 12 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves participants.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Cultura
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A38- Tallers diversos.
Eix

3. Cultura i Oci

Objectiu general

3.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

3.3.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves.

Descripció de l’activitat: organització de tallers variats per al desenvolupament de la
creativitat i les arts entre la gent jove.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de tallers creats.

-

Nombre de joves participants a través d’un qüestionari.

-

Valoració per part dels joves.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut, Escola d’arts plàstiques, Cultura i Participació

A39- Concerts organitzats per entitats.
Eix

2. Cultura i Oci

Objectiu general

2.3. Afavorir la creativitat cultural.

Objectiu específic

2.3.2. Impulsar i donar suport a la creació artística i cultural per
part dels joves.

Descripció de l’activitat: facilitar l’organització de concerts per part de les entitats joves
del poble.
Beneficiaris:
-

Nombre de concerts facilitats per part de l’àrea de Joventut.

-

Valoració per part de la gent jove.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves participants.

Qui durà a terme l’activitat: Participació, Cultura i Joventut
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A40- Elaborar un mapa d’usos i activitats esportives a Torelló.
Eix

3.

Participació i Salut

Objectiu general

3.1.

Augmentar la participació esportiva de joves i infants.

Objectiu específic

3.1.1. Crear projectes específics per treballar la cohesió a
través de l’esport i facilitar-ne l’accés dels col·lectius
amb dificultats.

Descripció de l’activitat: elaborar un mapa d’usos dels espais i activitats esportives a
Torelló i fer-ne difusió.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves interessats pel mapa.

-

Valoració per part dels tècnics del mapa d’usos.

-

Valoració per part dels tècnics de la difusió.

Qui durà a terme l’activitat: Esports

A41- Guia d’activitats d’estiu.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.1. Augmentar la participació esportiva de joves i infants.

Objectiu específic

3.1.1. Crear projectes específics per treballar la cohesió a
través de l’esport i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb
dificultats.

Descripció de l’activitat: elaborar una guia d’activitats esportives d’estiu per als joves i
fer-ne difusió.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves informats de la guia a través del Punt-16.

-

Valoració de la guia per part dels tècnics.

-

Valoració de la difusió per part dels tècnics.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut de Sant Vicenç de Torelló i Torelló
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A42- Ampliar els usos del pavelló municipal i fer-lo accessible els diumenges.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.1. Augmentar la participació esportiva de joves i infants.

Objectiu específic

3.1.1. Crear projectes específics per treballar la cohesió a
través de l’esport i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb
dificultats.

Descripció de l’activitat: estudiar la viabilitat d’ampliar els usos del pavelló municipal i
fer-lo accessible els diumenges, per tal d’aprofitar l’equipament al màxim i donar cabuda
a usos d’esports menys majoritaris.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Ampliació o no dels usos.

-

Obertura o no els diumenges.

-

Valoració de l’equip tècnic.

-

Valoració per part de la Taula Jove.

Qui durà a terme l’activitat: Esports

A43- Tallers preventius sobre riscos de les drogues.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.2.

Objectiu específic

3.2.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per
adoptar formes de vida saludables.

Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.

Descripció de l’activitat: tallers per potenciar la sensibilització sobre el riscos del
consum de drogues en els centres de secundària: l’Institut Cirvianum, escola
Rocaprevera i en els programes PQPI i INSERIM.

Beneficiaris:
Estudiants de 2n, 3r i 4t d’ESO, 1r de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i PQPI.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració del grau de sensibilització sobre el tema a través d’un qüestionari.

-

Valoració per part dels joves.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A44- Programa Q de festa.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.2. Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.

Objectiu específic

3.2.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per
adoptar formes de vida saludables.

Descripció de l’activitat: informar i promoure el programa Q de festa als locals d’oci
nocturn.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys, establiments nocturns.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part dels tècnics.

-

Valoració per part de la Taula Jove.

-

Valoració per part dels establiments.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Pla de Barris

A45- Tallers de sexualitat i afectivitat.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.2. Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.

Objectiu específic

3.2.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per
adoptar formes de vida saludables.

Descripció de l’activitat: organitzar tallers de sexualitat i afectivitat per a joves.
Beneficiaris:
Joves de 15 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració del funcionament i manteniment de les màquines per part dels
tècnics.

-

Valoració a través de la Taula Jove.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A46- Màquines de preservatius.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.2. Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.

Objectiu específic

3.2.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per
adoptar formes de vida saludables.

Descripció de l’activitat: mantenir les dues màquines de preservatius
fomentar i facilitar la sexualitat segura.

per tal de

Beneficiaris:
Joves
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració del funcionament i manteniment de les màquines per part dels
tècnics.

-

Valoració a través de la Taula Jove.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Salut Pública

A47- Tallers de prevenció de relacions abusives.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.2. Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.

Objectiu específic

3.2.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per
adoptar formes de vida saludables.

Descripció de l’activitat: fer tallers per prevenir les relacions abusives entre els joves.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves participants.

-

Valoració per part dels joves a través d’un qüestionari.

-

Valoració de la sensibilització dels joves respecte al tema per part dels
tècnics.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A48- Valorar la possibilitat i, si s’escau, planificar nous tallers sobre trastorns de
conducta alimentaria, salut mental i noves addiccions.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.2. Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.

Objectiu específic

3.2.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per
adoptar formes de vida saludables.

Descripció de l’activitat: plantejar i, si s’escau, planificar nous tallers sobre trastorns
de conducta alimentaria, salut mental i noves addiccions.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració del procés de valoració i els seus resultats.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A49- Incorporar una persona de referència per als joves en l’àmbit de salut.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.2. Promoure l’adquisició d’hàbits saludables.

Objectiu específic

3.2.1. Enfortir les habilitats i les capacitats dels joves per
adoptar formes de vida saludables.

Descripció de l’activitat: plantejar i, si s’escau, incorporar una persona de referència
per als joves en l’àmbit de salut.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Incorporació o no de la figura de referència.

-

Nombre de consultes realitzades.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

-

Valoració per part dels joves.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A50- Participar en la campanya de prevenció Carnaval de Terra Endins.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.3.

Objectiu específic

3.3.1. Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de
salut.

Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria
de salut.

Descripció de l’activitat: participar en la campanya de prevenció del Carnaval de
Terra Endins per conscienciar els joves del consum responsable.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració de l’impacte de la campanya per part dels tècnics.

-

Valoració a través de la Taula Jove.

Qui durà a terme l’activitat: Pla de Barris

A51- Participar en el DRAC.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.3. Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de
salut.

Objectiu específic

3.3.1. Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de
salut.

Descripció de l’activitat: col·laborar en el programa DRAC, sobretot en les campanyes
de prevenció i en l’elaboració dels indicadors d’avaluació.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de campanyes realitzades.

-

Valoració per part dels tècnics de les campanyes.

-

Valoració dels indicadors creats.

Qui durà a terme l’activitat: Consell Comarcal d’Osona i Joventut
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A52- Participar en la comissió Salut i escola.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.3. Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de
salut.

Objectiu específic

3.3.1. Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de
salut.

Descripció de l’activitat: participar en la comissió Salut i escola.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de reunions assistides.

-

Nombre d’accions impulsades.

Qui durà a terme l’activitat: Educació, Benestar social, Salut pública i Joventut

A53- Canviar les dinàmiques dels tallers de drogues.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.3. Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de
salut.

Objectiu específic

3.3.1. Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de
salut.

Descripció de l’activitat: adaptar les dinàmiques dels tallers de drogues a les
necessitats de la gent jove.
Beneficiaris:
Joves de 12 a 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part dels tècnics.

-

Valoració per part dels joves.

Qui durà a terme l’activitat: Energy Control.
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A54- Circuit de prevenció de drogues.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.3.Disminuir les potencials pràctiques de risc en matèria de
salut.

Objectiu específic

3.3.1. Formar, informar, orientar i assessorar en matèria de
salut.

Descripció de l’activitat: aplicar el circuit de prevenció de drogues als centres
educatius de Torelló per tal d’evitar consums de risc entre la gent jove.
Beneficiaris:
Joves de 12 a 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part dels tècnics.

-

Valoració per part dels joves.

Qui durà a terme l’activitat: Educació, Benestar social i Joventut

A55- Guia de recursos públics.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4.

Objectiu específic

3.4.1. Potenciar les entitats i associacions com a elements de
cohesió social.

Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge,
eina de decisió i cohesió social.

Descripció de l’activitat: elaborar una guia dels recursos públics i materials disponibles
per a les entitats i joves(locals, escenaris, projectors...) i fer-ne difusió.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part dels tècnics.

-

Valoració per part de joves i entitats.

-

Qüestionari de valoració per part de les entitats.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut, Participació, Obres i serveis i Cultura
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56- Guia de tràmits.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.1. Potenciar les entitats i associacions com a elements de
cohesió social.

Descripció de l’activitat: elaborar una guia de tràmits que solen necessitar entitats i
joves per tal de difondre i facilitar els processos burocràtics.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part dels tècnics.

-

Nombre de consultes.

-

Qüestionari de valoració per part de les entitats.

Qui durà a terme l’activitat: Secretaria, Obres i serveis i Joventut

A57- Assessorament per a la participació.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Fomentar la participació com a procés d’aprenentatge i
eina de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.1. Potenciar les entitats i associacions com a elements de
cohesió social.

Descripció de l’activitat: establir reunions periòdiques que serveixin per definir el
projecte, escriure’l. Recerca de recursos per portar-lo a terme.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de preprojectes.

-

Nombre de projectes realitzats.

Qui durà a terme l’activitat: Participació ciutadana
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A58- Obrir nous temes de participació per als joves.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

.4.2.

Foment de la participació.

Descripció de l’activitat: obrir nous processos de participació en temes que afectin els
joves a partir de les propostes sorgides a través de les taules de participació.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de processos participatius nous oberts.

-

Valoració per part dels joves a través de les taules de participació.

-

Valoració dels processos per part de tècnics.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Participació
A59- Taules de participació jove.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge i eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.2. Foment de la participació.

Descripció de l’activitat: convocar les taules de participació jove com a eina
participativa i per acostar joves i administració; també com a canal de comunicació entre
les diferents parts. Les taules també serviran per fer l’avaluació de seguiment del Pla
Local de Joventut i també per detectar noves necessitats.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de propostes sorgides de les taules de participació.

-

Nombre de propostes portades a terme.

-

Valoració de les Taules de participació jove.

-

Valoració per part de l’equip tècnic.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut i Participació
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A60- Fer difusió de les activitats de les entitats.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.2. Foment de la participació.

Descripció de l’activitat: difondre les activitats que organitzin les entitats del poble a
través dels canals de difusió de Joventut.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’activitats que arriben.

-

Nombre d’activitats publicades.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut, Participació i Cultura

A61-

Informadora i dinamitzador com a figures de referència.

Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4 Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.2. Foment de la participació.

Descripció de l’activitat: mantenir la figura de la informadora i el dinamitzador com a
persones referents per als joves.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes.

-

Nombre d’activitats realitzades.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A64- Informar sobre l’Oficina local d’habitatge.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.2 Foment de la participació.

Descripció de l’activitat: difondre i potenciar l’Oficina Local d’habitatge per tal que
sigui l’espai de referència pel que fa a la informació i assessorament en matèria
d’habitatge. Publicar al Torelló Jove, facebook i twitter les novetats de l’oficina en
matèria d’habitatge.
Beneficiaris:
Joves de 18 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves informats al Punt-16 sobre l’Oficina local d’habitatge

Qui durà a terme l’activitat: Urbanisme i Joventut

A65- Mantenir el Punt d’informació com un servei per a joves.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.3. Millorar l’accés a la informació.

Descripció de l’activitat: l’any 2012 es preveu un canvi d’ubicació dels serveis de
Joventut. Aquest canvi pot afectar el nombre de consultes del Punt-16 i que molts joves
no trobin el servei; per això, ens plantegem la realització d’accions per difondre la nova
ubicació i els serveis que es donen als joves.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de consultes.

-

Valoració de la nova ubicació i del servei a través d’un qüestionari a una
mostra representativa de 50 joves.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A66- Actualització permanent dels canals de comunicació de les TIC.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

.4.3.

Millorar l’accés a la informació.

Descripció de l’activitat: actualització permanent dels canals de comunicació de les
TIC, www.torellojove.cat, facebook i twitter.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració per part dels tècnics del grau d’actualització i visites dels canals de
difusió de les TIC.

-

Valoració per part de la taula de participació.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A67- Mantenir actualitzats els plafons informatius.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.3. Millorar l’accés a la informació.

Descripció de l’activitat: mantenir actualitzats els plafons informatius de què disposa el
Punt informació en diferents punts del poble.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Freqüència de l’actualització dels plafons.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A68- Donar a conèixer la nova ubicació del Torelló Jove.
Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.3. Millorar l’accés a la informació.

Descripció de l’activitat: elaborar una campanya publicitària que difongui la nova
ubicació de l’espai del Torelló Jove.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració de la campanya per part de l’equip tècnic.

-

Comparativa del nombre d’usuaris Torelló Jove abans i després del canvi.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A69-

Repensar les estratègies de comunicació del Torelló Jove.

Eix

3. Participació i Salut

Objectiu general

3.4. Afavorir la participació com a procés d’aprenentatge, eina
de decisió i cohesió social.

Objectiu específic

3.4.3. Millorar l’accés a la informació.

Descripció de l’activitat: elaborar una nova estratègia de comunicació que arribi més
als joves.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Valoració de la campanya per part de l’equip tècnic.

-

Valoració de la campanya per part de la Taula Jove.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A70- Facilitar rutes de mobilitat alternativa.
Eix

4. Cohesió social, interculturalitat i cooperació

Objectiu general

4.1. Millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

4.1.1. Difondre vies de comunicació alternatives

a les

habituals.
Descripció de l’activitat: facilitar rutes per fer en bicicleta, a peu, patinet...
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de rutes facilitades.

-

Nombre de consultes sobre les rutes.

Qui durà a terme l’activitat: Urbanisme, Joventut i Obres i serveis

A71- Informar els joves sobre les rutes segures.
Eix

6.

Cohesió social, interculturalitat i cooperació

Objectiu general

4.1. Millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

4.1.1. Difondre vies de comunicació alternatives

a les

habituals.
Descripció de l’activitat: informar els joves sobre les rutes segures.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de rutes segures.

-

Nombre de consultes sobre les rutes segures.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A72- Organització d’autobusos per a esdeveniments puntuals.
Eix

4. Cohesió, interculturalitat i cooperació

Objectiu general

4.1. Millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

4.1.2. Facilitar i promoure l’ús del transport compartit.

Descripció de l’activitat: organitzar autobusos per a esdeveniments puntuals: culturals
i/o esportius. Actualment ja se n’organitzen alguns que es mantindran: Mercat de Música
Viva de Vic, Carnaval de Terra endins...
Beneficiaris:
Joves de 16 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Quantitat d’autobusos organitzats.

-

Nombre de joves que utilitzen el servei.

Qui durà a terme l’activitat: Consell Comarcal d’Osona i Joventut

A73- Fomentar l’ús de cotxe compartit.
Eix

4. Cohesió social, interculturalitat i cooperació

Objectiu general

4.1. Millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

4.1.2. Facilitar i promoure l’ús del transport compartit.

Descripció de l’activitat: potenciar i incentivar el transport compartit entre els joves,
creació d’un punt de trobada físic o virtual per a la posada en comú de necessitats i
ofertes.
Beneficiaris:
Joves de 18 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves usuaris del punt de trobada.

Qui durà a terme l’activitat: Participació, Educació i Joventut
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A74- Línia d’autobús entre Olot iTorelló
Eix
4. Cohesió social, interculturalitat i cooperació
Objectiu general

4.1. Millorar la mobilitat dels joves.

Objectiu específic

4.1.2. Facilitar i promoure l’ús del transport compartit.

Descripció de l’activitat: reivindicar la línia d’autobús entre Olot i Torelló.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Establiment o no de la línia regular.

-

% del preu de transport subvencionat.

Qui durà a terme l’activitat: Consell Comarcal, Promoció econòmica i Joventut

A75- Servei Connecta’t.
Eix

4. Interculturalitat-cooperació i cohesió social

Objectiu general

4.2. Afavorir la relació dins de la diversitat juvenil existent.

Objectiu específic

4.2.1. Visualitzar els interessos comuns de la gent jove.

Descripció de l’activitat: servei de connexió a Internet.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves usuaris del servei.

-

Valoració per part de la informadora.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A76- Campionat skater.
Eix

4. Interculturalitat-cooperació i cohesió social

Objectiu general

4.2. Afavorir la relació dins de la diversitat juvenil existent.

Objectiu específic

4.2.1. Visualitzar els interessos comuns de la gent jove.

Descripció de l’activitat: dinamitzar els joves per organitzar el campionat skater.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Participin 10 joves en la competició.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut

A77- Dinamitzador.
Eix

4. Interculturalitat-cooperació i cohesió social

Objectiu general

4.2. Afavorir la relació dins de la diversitat juvenil existent.

Objectiu específic

4.2.1. Visualitzar els interessos comuns de la gent jove.

Descripció de l’activitat: dinamitzador com a eina de cohesió i nexe entre la diversitat
juvenil.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’activitats dinamitzades.

-

Nombre d’activitats dinamitzades amb participació de dos o més grups de
joves.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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A78 - Raid dels Ausetans.
Eix

4. Interculturalitat-cooperació i cohesió social
1. Ocupació, emprenedoria i formació

Objectiu general

4.2. Afavorir la relació dins de la diversitat juvenil existent.
1.1. Facilitar l’accés a la formació.

Objectiu específic

4.2.1. Visualitzar els interessos comuns de la gent jove.
1.1.6. Donar valor afegit als centres de secundària de Torelló.

Descripció de l’activitat: participar en el Raid dels Ausetans per potenciar la
participació juvenil i afavorir la cohesió social.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 18 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de joves participants.

-

Valoració dels joves a través d’un qüestionari.

Qui durà a terme l’activitat: Consell Comarcal d’Osona, Anigami i Joventut

A80- Activitats esportives d’estiu.
Eix

4. Cohesió interculturalitat i cooperació
3. Participació i Salut

Objectiu general

4.2. Afavorir la relació dins de la diversitat juvenil existent.
3.1. Augmentar la participació esportiva de joves i infants.

Objectiu específic

4.2.1. Visualitzar els interessos comuns dels joves.
3.1.1. Crear projectes específics per treballar la cohesió a través
de l’esport i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb dificultats.

Descripció de l’activitat: organitzar conjuntament amb el Pla de Barris activitats
esportives d’estiu per a joves per fomentar l’esport, la participació i la cohesió social.
Beneficiaris: Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’activitats creades per a joves.

-

Nombre i diversitat cultural dels joves participants.

-

Valoració de les activitats per part dels tècnics de Joventut i Pla de Barris.
Qüestionari de valoració per part dels joves.

Qui durà a terme l’activitat: Pla de Barris, Esports, Educació, Benestar social, Diversitat i
ciutadania i Joventut
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A81- Participar del Pla de Barris.
Eix

4. Cohesió, interculturalitat i cooperació
3.

Objectiu general

Participació i Salut

4.2. Afavorir la relació dins de la diversitat infantil existent.
3.1. Augmentar la participació esportiva de joves i infants.

Objectiu específic

5.2.1. Visualitzar els interessos comuns de la gent jove.4.1.1.
Crear projectes específics per treballar la cohesió a través de
l’esport i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb dificultats.

Descripció de l’activitat: formar part de la comissió de treball i crear accions per
fomentar la participació i la cohesió social.
Beneficiaris: Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre d’accions creades.

-

Nombre i diversitat cultural dels joves participants.

-

Valoració tècnics Joventut i Pla de Barris.

Qui durà a terme l’activitat: Pla de Barris, Esports, Benestar social, Cultura, Educació i
Joventut

A82- Creació d’un banc del temps.
Eix

4. Cohesió, interculturalitat i cooperació

Objectiu general

4.2. Afavorir la relació dins de la diversitat infantil existent.

Objectiu específic

4.2.1. Visualitzar els interessos comuns de la gent jove.

Descripció de l’activitat: creació d’un banc del temps.
Beneficiaris:
Joves de 15 a 30 anys.
Indicadors d’avaluació:
-

Nombre de recursos a compartir dipositats en el banc del temps.

-

Nombre d’usuaris.

Qui durà a terme l’activitat: Joventut
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6.

METODOLOGIA DE TREBALL

6.1. Qualitat
El PLJ de Torelló té en compte el principi de qualitat amb la voluntat “de fer-ho bé”
incorporant criteris de qualitat, eficiència i eficàcia. Per treballar la qualitat tindrem en
compte quatre aspectes:
•

Adequar-nos constantment a la realitat social per tal de respondre a les
necessitats.

•

Treballar amb els actors que siguin més propers i accessibles als joves.

•

Buscar respostes creatives a les problemàtiques i accions innovadores per
adequar-nos a una realitat canviant.

•

En l’avaluació perquè genera coneixement i aprenentatge respecte a la nostra
acció, que ens permetrà adequar-nos constantment a la realitat.

6.2. Participació
Les polítiques de Joventut s’han de mantenir properes a les persones joves, per mitjà
de la relació constant amb els agents que intervenen en el desenvolupament de la
política i en la realitat juvenil, com són els centres educatius i les entitats que treballen
amb joves. Aquesta proximitat s’ha de materialitzar amb la corresponsabilitat dels
diferents agents, creant així espais i mecanismes comuns per fer-ho possible i
mantenir-lo obert a la realitat canviant.
Aquests mecanismes de treball conjunts farà possible articular la veu dels diferents
agents en les fases de la política de joventut. Així volem fer un pas més per construir
estructures per a la democràcia directa i semidirecta, on la població, en el nostre cas
els joves, siguin no només objecte sinó subjecte de la creació de les polítiques que els
afecten.

En aquest sentit, el PLJ 2012-2016 ha començat amb la creació de la Taula jove, que
ha incorporat joves i entitats per tal de fer diagnosi i disseny del PLJ.
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6.3 Transformació
La missió del PLJ té una funció transformadora per millorar i facilitar que totes les
persones puguin desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida. Les accions i
programes que conté aquest pla tenen en compte la diversitat i les necessitats de les
persones, perquè la diversitat ha de potenciar l’universalisme, també tant en la
diagnosi com en les accions proposades. Hem intentat sempre que els factors
diferencials contribueixin a disminuir les desigualtats socials. Des de la Regidoria de
Joventut, totes les accions planificades i que volem dur a terme estan pensades per
promoure la inclusió i la cohesió social de la vida de les persones joves en tots els
seus àmbits: personal, laboral, social, cultural i en els de la ciutadania i participació.

6.4 Integralitat
Tot PLJ s’ha de treballar des d’una perspectiva integral, tenint en compte la
multicausalitat de les problemàtiques, la multiplicitat dels agents implicats i els
diferents processos que viuen els nois i noies. Per això, la nostra metodologia de
treball té en compte:

•
-

Transversalitat

Tècnic de comunicació de l’ajuntament

S’informa de les accions, activitats, esdeveniments... amb una nota de premsa que el
tècnic recull. Ho redacta i ho envia als mitjans de comunicació locals i comarcals,
alhora que es publica a la pàgina web de l’ajuntament.

-

Prevenció drogues

Reunions periòdiques amb els dos educadors socials, i en contacte amb la Regidoria
d’Educació i la policia per tractar el Pla de drogues de Torelló. Des de l’any 2011
també ens coordinem amb el Pla de Barris.

-

Salut Escola

Coordinació del programa Salut escola amb reunions mensuals, on assisteixen la
infermera del programa Salut i escola, les regidories de Joventut i Infància, Educació i
Benestar social.
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-

Àrea de serveis a la persona

Assistència mensual a les comissions informatives de la Regidoria de Serveis a la
Persona.
Pla de Barris. Reunions de coordinació en diferents projectes i programes.
Pla igualtat. Es coordinen les accions amb la tècnica.
S’ha exposat la diagnosi als grups municipals i s’han resolt els dubtes que els
diferents grups han plantejat.
S’ha generat un procés consultiu amb el conjunt d’àrees municipals pel que fa a la
definició de propostes i a la generació de límits del taller participatiu.
Es generarà un espai en el marc de les futures comissions informatives de serveis a
les persones amb el lideratge de la Regidoria de Joventut, a mode de Comissió
Interdepartamental en l’àmbit polític, per tal de fer seguiment de la implementació del
Pla, dissenyar projectes comuns entre les diferents regidories i concretar actuacions
conjuntes.
Es realitzaran reunions bilaterals entre els tècnics de Joventut i els tècnics d’altres
àrees implicades per tal de dissenyar i implementar actuacions concretes.
•

GOVERN MULTINIVELL

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut
-

Dóna professional de Joventut

-

Suport a través de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil

-

Subvenciona projectes i programes de Joventut

-

Assessora en temes de participació juvenil

-

Jornades de formació

Diputació de Barcelona
-

Subvenciona el Pla Local de Joventut

-

Suport professionals de Joventut

-

Jornades de formació

-

Suport programa PIDCES

Consell Comarcal d’Osona:
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-

Reunions de coordinació amb el Consell Comarcal d’Osona, curs socorrisme
aquàtic, Raid dels Ausetans, PASA, bus et tornem a casa, estades d’idiomes,
jornada de joventut.

Centres educatius del municipi:
Hi ha col·laboració amb els centres IES Cirvianum, Escola Rocaprevera i el Centre de
formació La Cooperativa:
-

Assessorament sobre sortides professionals després de l’ESO, PQPI i
batxillerat.

-

-

Organització de les Trobades de delegats i delegades.

-

Col·laboració en treballs de recerca.

-

PIDCES

-

Visites dels centres als punts d’informació.

Programa Salut i escola del Centre de Salut de Torelló:

Reunions equip: l’educadora de Benestar social, la coordinadora de Joventut i
infància, la tècnica d’Educació i infermeres del programa Salut i escola.

-

Tècniques de Joventut de la Vall del Ges

Per a l’organització del concurs de cartells “I tu, com veus la SIDA?”

-

Reunions pels casals d’estiu

Hi ha reunions per definir i explicar les bases que regulen les subvencions atorgades a
les AMPA com ara organitzadores dels casals. Moltes vegades es determina com es
duran a terme i quines són les condicions, així com la regulació dels descomptes a la
piscina municipal.

-

Reunions tècniques de Sant Vicenç de Torelló

Reunions per tal de tirar endavant la Guia d’activitats d’estiu de Torelló i Sant Vicenç
de Torelló, abans també la de Sant Pere de Torelló.
-

Es recull la metodologia i les recomanacions d’altres administracions en el disseny
del Pla (Pla Nacional de Joventut de Catalunya, etc.).
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-

Algunes de les actuacions es treballaran de forma coordinada amb les
administracions i institucions competents (trobada de delegats, etc.).

-

Es participarà de les taules de coordinació en polítiques de joventut existents
(Consell Comarcal d’Osona, etc.).

-

Es realitzaran activitats conjuntes amb els altres municipis de la Vall del Ges
(salut, informació amb temes d’oci, etc.).

•

TREBALL EN XARXA

Actualment els projectes que tenen mecanismes estables de coordinació i de treball
conjunt entre els agents socials i institucions implicades en polítiques de Joventut són:

-

Xarxa de debat educatiu:

Xarxa de treball per consensuar criteris bàsics i vàlids per a tota la comunitat
educativa amb la finalitat de millorar l’educació dels infants i joves.
Dut

a

terme

per:

educadors/es,

pares,

mares,

responsables

d’entitats

socioeducatives, responsables del servei de pediatria, personal tècnic municipal
d’Educació, Benestar social i Joventut i infància.

-

DLI Dispositiu Local d’Inserció:

Els Dispositius Locals d’Inserció Laboral (DLI), promoguts per la Diputació de
Barcelona, tenen la funció de programar tot un seguit d’accions encaminades a
l’acompanyament de la gent jove en el seu trànsit de l’escola a la vida activa.
Dut a terme per les Regidories de Benestar social, Educació, Joventut i Infància,
Promoció Econòmica, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Consorci per a la
Normalització Lingüística, La Cooperativa (promoció econòmica), Departament
d’Educació, Escola d’adults, IES Cirvianum, Inspecció d’Educació i PQPI.

-

Festus. Festival jove d’arts al carrer:

El Festus s’organitza a partir d’una comissió formada per joves no associats, entitats
del municipi (Escola d’Arts Plàstiques, Eclèctic...), el Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum i la Regidories de Cultura i Joventut.

-

Festa Major:

La Festa Major de Torelló s’organitza conjuntament amb l’entitat Deixebles de Sant
Feliu i la col·laboració d’altres entitats i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.
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-

Campionat d’skate:

S’organitza anualment un campionat d’skate conjuntament amb els joves skaters, tot i
que no estan constituïts com a entitat, i també amb l’associació de veïns de la Joanot
Martorell i l’empresa Ona Surf.

-

Taula de salut:

Aquest any s’ha creat una taula de salut amb totes les regidories de Cultura, Esports,
Benestar social i Salut pública, Participació, Seguretat ciutadana per treballar
conjuntament en noves accions en prevenció de consum sobretot en espais d’oci
nocturn i festes populars.

7. AVALUACIÓ DEL PLA
L’avaluació del Pla Local de Joventut es farà d’acord amb la planificació, tant pel que
fa a temporització com a la metodologia. Es farà una avaluació de totes les fases del
pla: diagnosi, disseny i implementació, amb la intenció que el pla es pugui adaptar a
un canvi de context, o bé es puguin reconduir possibles desviacions que dificultarien
els objectius marcats. Per aquesta raó en l’avaluació del PLJ no només hi participaran
tècnics, sinó també polítics i joves que ajudaran a fer possible la millor evolució i
execució del pla.
7.1. Temporització

2012

Avaluació de seguiment:
Avaluació del disseny, de la implementació i de la metodologia

2013
2014
2015
2016

Avaluació final del pla:
•

Avaluació del disseny, de la implementació i de la
metodologia

•

Avaluació de l’avaluació de seguiment del pla

•

Realització d’una nova diagnosi
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7.2. Avaluació del disseny
Quan: anualment
Qui: equip de govern, equip tècnic, taula jove
Com:
-

Avaluació dels objectius:
o Són avaluables?
o Són coherents amb la diagnosi?
o Els objectius específics són coherents amb els generals?
o S’han produït canvis en l’entorn que obliguin a modificar-los?
o S’ha tingut en compte la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat?

-

Avaluació de les accions:
o Són avaluables?
o Són coherents amb els objectius?
o Els recursos destinats són els adequats?
o Percepció dels tècnics
o Opinió dels joves

7.3. Avaluació de la implementació
Quan: anualment
Qui: equip de govern, equip tècnic i taula jove
Com:
- Avaluació dels objectius:
o Els resultats dels indicadors són positius?
o Opinió dels joves

77

o Percepció dels tècnics
-

Avaluació de les accions:
o Els resultats dels indicadors són positius?
o La cobertura, arriba a qui volien arribar?
o S’han realitzat?
o S’han realitzat metodològicament com s’havien dissenyat?
o Percepció dels tècnics
o Opinió dels joves
o Efectes esperats i no esperats, desitjats i no desitjats
o Es podria haver realitzat l’activitat amb menys recursos?
o Els joves i entitats han participat de la implementació?

7.4 Avaluació de la diagnosi:
o Avaluació de l’anàlisi de la realitat:
Els problemes i les necessitats dels joves s’han definit
correctament?
La priorització de necessitats i problemes ha estat adequada?
La metodologia i les tècniques han estat adequades i suficients?
S’han detectat necessitats o problemàtiques noves o que no
havien estat detectades?
o Avaluació de l’anàlisi de les polítiques de joventut:
S’han tingut en compte les intervencions realitzades per altres
regidories, administracions, entitats i altres agents?
S’han avaluat les polítiques segons eficàcia, eficiència, coherència i
prioritats?
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8. CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL PLA

Any
Trimestre

2012
1T

2T

3T

2013
4T

1T

2T

3T

2014
4T

1T

2T

3T

2015
4T

1T

2T

3T

2016
4T

1T

2T

3T

4T

Diagnosi

Disseny

Implementació

* * * * *
Avaluació

*Avaluació final del PLJ
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9.- RECURSOS DEL PLJ

9.1. Recursos Humans

Personal

Dedicació

Categoria

Dinamitzador*

35 hores setmanals*

C2

Informadora

35 hores setmanals

C2

Coordinadora

30 hores setmanals

C1

Nota: el dinamitzador té un contracte de 6 mesos com a Pla d’Ocupació, Pla de
Barris.

9.2. Recursos Econòmics
Despeses capítol 2, 4 i 6

71.617,44 EUROS

Despeses capítol 1 i retribucions seguretat social

69.333,18 EUROS

Total pressupost Regidoria de Joventut:

140.950,62 EUROS

El 0,012 és el percentatge del pressupost de la Regidoria de Joventut i Infància
respecte al total del pressupost de despesa ordinària de l’Ajuntament de Torelló
que és d’11.635.710,24 euros.

9.3. Recursos Infraestructurals:

-

Espai Torelló Jove (nova seu a partir del mes de maig de 2012)

-

La Carpa (espai polivalent)

-

Equipament Municipal carrer Artesans – seu d’entitats (ubicació agrupament
escolta)

-

El Club, fins a l’actualitat espai per a entitats. En aquest edifici està ubicada la
biblioteca Dos Rius.
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