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1.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017- 2021
Al llarg de l’any 2017 (i també durant el 2016) hem estat treballant en el nou pla local 20172021 de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torelló.
Què és un pla local de joventut?
La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi. Aquesta planificació ens
permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els
recursos disponibles. Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i
gestió de les polítiques de joventut.
•

Conèixer allò sobre el qual es vol intervenir: quin és el punt de partida? Quines són les
causes? Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar canvis?

•

Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis
s’esperen assolir? Amb qui i com es vol intervenir?

•

Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions que ens
adrecin de manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis
que s’hagin proposat.

La planificació estratègica esdevé un exercici dinàmic que implica la revisió i el reajustament
dels mitjans disponibles. La planificació és un procés dinàmic i diferenciant les següents fases:
diagnosi, disseny, implementació i avaluació.
Com a eina de treball, la planificació ha de respondre a les circumstàncies pròpies de cada
realitat per poder intervenir-hi i generar canvis positius i consistents.
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Elaboració del pla

Per redactar el nou Pla Local de Joventut de Torelló, hem fet la diagnosi, l’elaboració i
l’execució.
La diagnosi ha estat l’estudi acurat de quina és la situació del moment de les persones joves
del municipi i poder conèixer quines són les seves demandes i necessitats. Aquesta fase ens
permet conèixer la realitat juvenil del municipi i les accions que es duen a terme des de
l’ajuntament, però també d’altres administracions que tenen efectes directes sobre la vida de
les persones joves de Torelló.
L’elaboració és un procés dinàmic, en el qual ens plantegem les estratègies i quines actuacions
volem desenvolupar en els propers anys. Accions que puguin respondre de manera coherent a
les necessitats detectades a la diagnosi. És per això que en aquesta fase han estat molt
importants els processos participatius que ens han permès escoltar, conèixer i poder
incorporar-hi l’anàlisi i les propostes dels agents implicats.
A més, s’han avaluat les accions de l’anterior PLJ 2012-2016 i les diagnosis d’altres plans
municipals de l’Ajuntament de Torelló.
Es tracta, doncs, d’una declaració d’intencions i un manifest de la feina que volem portar a
terme del 2017 al 2021. És el nostre full de ruta que té present el marc teòric i normatiu de:
-

La Llei 33/210 de Polítiques de Joventut de Catalunya

-

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat)

-

PATJ 2016 i el PIECJ Osona

2.- FORMACIÓ I IMPLEMENTACIÓ E-SET
L’ANY 2017 l’Ajuntament de Torelló un pla d’implementació per portar a terme l’Administració
electrònica al nostre ajuntament, tenint en compte la disponibilitat d’ajuda externa a partir de
l’AOC i l’entrada en vigor de les noves normatives de procediment administratiu. Això ha
suposat per les agendes més formació i a més la incorporació d’una nova metodologia de
treball com a objectiu per tot l’Ajuntament sobre administració electrònica i quadre de
classificació documental a partir de l’AUDIFILM.
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3.- CREACIÓ PUNT SAI TORELLÓ
Ens plantegem la creació d’un nou servei Atenció Integral (SAI) per dos motius: per liderar
polítiques d’igualtat i joventut des del Torelló Jove i per la proximitat de persones que s’han
adreçat al servei per temes LGTBI.
A més, el 18 d’octubre de 2014 va entrar en vigor la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a
garantir el drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per a
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Amb el compromís del Govern de treballar-hi de
forma constant es vol desenvolupar i garantir els drets de les persones LGBTI

evitant

situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya es pugui viure la
diversitat sexual i d’identitat de gènere en plena llibertat.

Els objectius que ens hem plantejat:
-

Atenció a les persones

-

Informació de recursos específics

-

Sensibilitzar i prevenir la discriminació a les persones LGBTI

Ens plantegem de fer una actuació pel 17 de maig, Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia.

3.- EIXOS TREBALL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
3.1.- SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
El servei que té molta importància pel Torelló Jove és la informació i orientació. Un servei que
té un horari molt ampli de les 11 a les 13 h i de les 16 a les 19 h.
Projectes es realitzen:
-

Servei CONNECTA’T

-

Servei d’informació i Orientació Acadèmica

-

Expedició certificat idCAT

-

Borsa de treball (recull ofertes de treball SOC, OJ, OP Torelló...)

-

Borsa Classes de reforç

-

Borsa joves interessats en rebre informació programes

-

Inscripcions / recollida treballs, etc.

-

Servei orientació acadèmica i professional per a joves i famílies
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El Torelló Jove, ha experimentat un canvi important en l’àmbit de la informació ja que
actualment la informació està a l’abast de tothom gràcies a les xarxes socials però si que es
detecta la necessitat d’un servei més personalitzat d’orientació i assessorament.
+ 2000 persones ateses
o

Presencialment

o

Descentralitzat centres ensenyament

o

Telèfon

o

Correu electrònic

o

Organització activitats

o

Entrega material editat

3.2.- EIX EDUCACIÓ
Aquest eix de treball és i ha estat un eix cabdal en la trajectòria de les polítiques de joventut de
Torelló. Des de l’any 92 que s’ofereix aquest servei i hores d’ara se segueix portant a terme
perquè és vigent. En l’àmbit municipal, dins el Pla d’Acció Municipal (PAM) queda recollit que
“Cal potenciar el paper de l’educació com a factor clau de desenvolupament per a tota la
població”.
Les persones joves necessiten assessorament per ampliar les competències que s’adquireixen
mitjançant les experiències formatives, les professionals i les vitals de la persona, facilitant-los
així un millor desenvolupament en els diferents àmbits de la vida i tenir més oportunitats en la
vida social i laboral, estretament lligades totes dues.
Els projectes que portem a terme són:

-

Atenció al públic: de dilluns a divendres d’11 a 13 del matí i de 16 a 19 de la tarda.

-

Programa PIDCES: de 10’10 a 10’30, els dimarts, dijous i divendres a l’ Institut
Cirvianum i el divendres de 10,30 a 11h a l’Escola Rocaprevera.

-

Ser presents a les xarxes socials: web, instagram, facebook i twitter.

-

Assessorament als/les professors/res dels centres educatius.

-

Informar i orientar de l’oferta formativa (reglada i no reglada)

-

Sessions informatives alumnat centres de secundària i estudis postobligatoris

-

Càpsula, jornades d’orientació acadèmica i professional d’àmbit comarcal

-

Publicació i actualització novetats Departament Ensenyament i Canal Universitats

-

Participació Pla Estratègic de FP a Osona 2020

-

Organització Tallers Competencials
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-

Comissió Competències i equip DLI

-

Organització i desenvolupament activitats formatives

-

Participar en el Pla Educatiu de Torelló

3.3.- EIX TREBALL
El Torelló Jove per mitjà de les xarxes i del plafó del punt d’informació, posa a disposició de les
persones joves el recull d’ofertes de treball que ens fan arribar setmanalment de l’Oficina de
Promoció Econòmica “La Cooperativa de Torelló” i des de l’Oficina Jove d’Osona.
També treballa em en d’altres projectes com són:
-

Informar i orientar de l’oferta formativa (reglada i no reglada)

-

Sessions informatives alumnat centres de secundària i estudis postobligatoris)

-

Càpsula, jornades d’orientació acadèmica i professional d’àmbit comarcal

-

Publicació i actualització novetats Ensenyament i Canal Universitats

-

Participació Pla Estratègic de FP d’Osona 2020

-

Organització tallers Competencials

-

Informar garantia Juvenil

-

Informar per a la recerca de feina.

-

Taller competencial “ Disposició a l’aprenentatge

-

Grup motor DLI. Liderem el projecte

-

Comissió competències. Lideren el Projecte

-

Joves per l’ocupació. Inscripcions, difusió, coordinació projecte comarcal

3.4.- EIX SALUT
Pel que fa a l’eix SALUT Les actuacions que fins ara fèiem com a Pla Local de Prevenció de
Drogues incorporem les accions al PLJ ja que les accions són liderades per la Regidoria de
Joventut. Per a nosaltres és més eficaç a nivell tècnic.
Promourem un nou projecte que es va iniciar fa poc temps i que surt a iniciativa de la tècnica
de drogues i que es valora la continuïtat i que incorporarem com a nou en aquest nou PLJT i en
l’àmbit de Promoció de la salut la creació del servei de l’espai consulta a l’Institut Cirvianum.

Com aspecte a remarcar i que ens ha afectat aquest 2017 és el canvi de professional, l’Alba
com a tècnica de prevenció es va incorporar l’equip mes d’ abril fins al l’octubre. Després es va
incorporar l’Anna que va treballar amb nosaltres fins el mes de febrer 2018.
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o

Espai consulta a l’Institut Cirvianum i a l’Escola Rocaprevera

o

Espai consulta al Torelló Jove

o

Nits Q l’Aigua També vol festa

o

Taula Salut Nits Q

o

Programa PASA

o

Grup motor Campanya Carnaval

o

Bus Nit carnaval

o

Coordinacions amb els educadors socials i altres serveis

o

Coordinacions centres educatius per detectar necessitats

o

Coordinar amb els centres educatius de primària i secundària taller salut de la
Diputació de Barcelona

o

Xarxa debat Educatiu

o

Campanya Sortim per divertir-nos. Agressions sexuals en espais de festa

o

Coordinació Deixebles campanya festa major.

o

Estand informatiu per festa major: drogues i violències sexuals.

o

Reunió coordinació Consell Comarcal Osona, Direcció General de Joventut,
ABD Benestar i Desenvolupament.

o

Concurs de cartells

o

Màquines preservatius

3.4.- EIX IGUALTAT – LGTBI I INCLUSIÓ SOCIAL
El treball IGUALTAT – LGTBI INCLUSIÓ SOCIAL pel treball desenvolupat a la Taula de salut NQT i
la campanya de prevenció d’assetjaments sexuals en espais de festa durant 2016 i el 2017.
Com a novetat i a partir de diferents atencions individualitzades, serem un punt d’atenció com
a Servei Atenció Integral LGTBI (atenció per a persones que pateixin discriminacions o
agressions en motiu de la seva orientació sexual) conjuntament amb Benestar Social d’aquest
Ajuntament.
Els projectes que portem a terme són:
o

Torelló Jove Centre Atenció Integral

o

Servei Connecta’t

o

Espots per la no violència masclista

o

Tallers sensibilització

o

Concurs de cartells 25N

o

Campanya Sortim per divertir-nos

o

Difusió Colònies Oasis per adolescents LGTB
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o

Guia Estiu

3.5.- EIX PARTICIPACIÓ I OCI
En PARTICIPACIÓ i OCI s’ha iniciat també fa poc, i a partir de la demanda dels mateixos joves,
més trobades amb els delegats i delegades. Ens demanen més eines i recursos per poder ser
més actius als seus centres i canviar aspectes organitzatius dels centres que no els agrada.
També detectem joves que volien una nova activitat d’estiu amb valors i responsabilitat; per
això, continuarem organitzant el curs de premonitor/a per a l’estiu.
-

Torelló Jove com a equipament de proximitat

-

Xarxes socials (Facebook, Web, Twitter, Instagram, WhatsApp)

-

Raid dels Ausetans

-

Open skate de Torelló

-

Taules de discussió

-

Trobades de delegats i delegades

-

Concurs de cartells

-

Espai exposicions Torelló Jove

-

Campanyes de promoció i participació a les festes locals

-

Agrupament Escolta Comte Jofre i Verge de Rocaprevera

-

Suport Federació AMPA Casal Estiu

-

Gestió Carpa Municipal.

-

Equipament Artesans Escoltes
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