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1. PRESENTACIÓ

Passar de la infància al món adult requereix una certa preparació. Més enllà de ser
l’etapa del simple desenvolupament físic i psíquic, la joventut es defineix com un
període
de necessari per aprendre a moure’s en una estructura social complexa, com és
la societat que al llarg del desenvolupament de la humanitat s’ha anat conformant.
La nostra missió és la de facilitar als nostres joves la realització del seu projecte de
vida, és a dir, consolidar i fer efectius els seus drets bàsics i garantir-los
garantir los les condicions
que els permetin una bona qualitat de vida i tot això tenint en compte les dificultats
pròpies de l’etapa juvenil en què es troben.
Les polítiques de joventut han experimentat
experimentat des de 1985, any internacional de la
joventut i la infància, un important desenvolupament. La majoria dels ajuntaments ha
entès que cal dedicar part dels seus recursos a un sector de la ciutadania, la joventut,
que compta amb uns trets particulars relacionats amb la seva formació personal,
intel·lectual i professional; la seva inserció laboral i social, la seva emancipació, etc.
Amb el Servei d’Informació Juvenil i Espai Jove “El Punt”, es vol impulsar les polítiques
de joventut al nostre territori i entre tots posar en marxa actuacions que beneficien la
independència, maduresa i creixement personal dels nostres joves.
Per poder-ho
ho dur a terme, es fa necessària la creació d’un Pla Local de Joventut, una
eina que ens serveix per definir, impulsar i coordinar
coordinar les polítiques de joventut al nostre
municipi
pi de cara als propers anys 2021-2025.
2021
Les circumstàncies derivades de la COVID-19
COVID 19 han agreujat alguns dels aspectes que
afecten la situació de les persones joves i que ja són estructurals (atur, precarietat
laboral, segmentació del mercat laboral, índex de pobresa, criminalització del col·lectiu
jove, etc.), cosa que pot alterar la realitat juvenil explicada en aquest Pla.

La pandèmia i les mesures associades també han precipitat i fet visibles diversos
d
canvis que ja s’estaven produint en la societat, alguns dels quals tenen una afectació
especial entre les persones joves, cosa que pot comportar que els projectes plantejats
per aconseguir els objectius marcats es vegin afectats per tal d’amollar-se
d’amollar
a les
necessitats dels joves del municipi que puguin sorgir en aquest nou context.
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En l’elaboració del Pla, també s’ha tingut en compte els principis rectors que marca el
Pla Nacional de Joventut per poder oferir un Pla de qualitat on les línies a seguir
segui
tindran per objectiu la participació, la transformació, la integralitat i la qualitat.
Per poder assolir els objectius que es desprenen del diagnòstic del nostre Pla, es
requerirà la participació de tots els agents dels diferents àmbits que estan en contacte
cont
amb els nostres joves,
oves, les diferents àrees de l’Ajuntament,
l’
la resta d’administracions
administracions i
per descomptat la participació activa dels mateixos joves per tal d’assegurar el seu
desenvolupament integral com a persones.

6

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

Pla Local de Joventut 2021-2025
2021

2. ELABORACIÓ
Ó DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
JOVENTUT 2021-2025
2021

Per elaborar el Pla Local de Joventut s’han obert diferents processos participatius tant
amb els joves del poble com amb la resta d’agents implicats i regidories de
l’Ajuntament del municipi,
unicipi, per tal de poder crear una eina de futur que manifesti
mani
de
manera clara les necessitats reals i ens marqui les línies a seguir en el decurs
d’aquests pròxims anys.
Primerament s’ha fet un estudi demogràfic, econòmic i social del municipi per a poder
ajustar totes les actuacions a la realitat actual.
S’ha fet una enquesta (https://forms.gle/jDakrdMq9QZ9TSz68
https://forms.gle/jDakrdMq9QZ9TSz68) als joves del municipi
sobre els diferents àmbits que poden incidir de manera directa sobre la seva vida com
a jove.
Hem treballat de manera transversal amb els diferents agents i regidories tant per
detectar les mancances de cada àrea, com per elaborar la visualització jove al llarg
d’aquests anys.
Un cop tots els processos participatius han estat
estat tancats, s’ha fet una anàlisi mitjançant
l’elaboració d’una taula DAFO per detectar les
les mancances i oportunitats de l’Àrea de
Joventut. A través d’aquesta
d’aquest anàlisis visualitzem una programació acurada i real per tal
de poder elaborar nous projectes de futur.
Es marquen els objectius a seguir i a assolir durant els propers anys en l’execució dels
diferents projectes.
Es realitza una planificació pressupostària pels
p
projectes d’actuació.
Finalment, establim un sistema d’avaluació tant
tan del Pla Local de Joventut com dels
projectes que se’n deriven.
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3. DIAGNOSI

3.1. FITXA TÈCNICA DEL MUNICIPI

Municipi: Sant Martí de Centelles
Habitants: 1.246
Joves de 12 a 35 anys: 348
Centres d’ensenyament: Llar d’Infants Arc de Sant Martí i Escola Valldeneu
Entitats del municipi: 8
Serveis de Joventut: Servei d’Informació Juvenil i Espai Jove “El Punt”
Personal amb matèria de joventut:
1 Tècnica de joventut amb categoria A2 a 3 hores setmanals
1 Dinamitzadora/informadora juvenil amb categoria C2 a 12 hores setmanals
1 Dinamitzador/informador juvenil amb categoria C2 a 12 hores setmanals
Finançament:
Pressupost Municipal
Accions amb el Consell Comarcal d’Osona
d
Secretaria General de Joventut
Diputació de Barcelona
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3.2. DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA I FÍSICA DEL MUNICIPI
El municipi de Sant Martí de Centelles conforma el límit més meridional de la comarca
d’Osona i està situat a la província de Barcelona. S’estén a la dreta del riu Congost,
amb una extensió de 25,70 Km2, i amb una altitud mitjana sobre el nivell del mar de
722 m.
El terme està distribuït en diferents altiplans
altiplans diferenciats: la part alta se centra en
l’antiga parròquia
quia de Sant Martí que ha donat nom al terme i que és travessada per la
carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines (C-1413);
(C
la part baixa està centrada en
el nucli de l’Abella i l'antiga parròquia de Sant Pere de Valldeneu, que tenen com a límit
oriental el riu Congost
L’ocupació humana es troba disseminada en els territoris de les antigues parròquies de
Sant Miquel, Sant Pere i Sant Martí. En canvi, a la part baixa del municipi, al costat del
riu Congost i limitant amb la població d’Aiguafreda, es troba
troba el veïnat de l'Abella, nucli
urbà del municipi.
El municipi de Sant Martí de Centelles se situa a la riba esquerra de la capçalera del riu
Congost, abastant
ant la prolongació de les estivacions occidentals del massís del
Montseny i ocupant des de la Vall del
del Congost i els Cingles de Bertí fins a la Costa de
Centelles.
El cim més elevat del municipi és el Puig Oriol (980 m), situat a l’oest del terme
municipal; a prop seu es troba el Turó del Castell o Agullola de Sant Martí (855 m
d’altitud), conegut per la ubicació del castell del Centelles. El terme presenta altres
cims destacats com el Puig Fred (922 m), el Turó del Fabregar (912 m), el Coll de Nou
(900 m) i els graus dels Cingles de Bertí coneguts com la Trona, els Castellets i Can
Tres Quarts.
El curs fluvial
luvial més important és el riu Congost que rep les aigües que provenen dels
espadats de ponent del Montseny, formades per les rieres de Vallossera, Avencó i
Martinet. Altres afluents menors dins del municipi són el Torrent d’en Vila, el torrent de
la Rectoria
ria i de l’Oller, el torrent de Valldeneu i el Sot de la Guillota.
En general, el clima de Sant Martí de Centelles és mediterrani típic amb hiverns suaus i
estius calorosos, però l’impediment natural de les diverses zones muntanyoses porta a
temperatures contrastades
ontrastades que provoquen certa variació tèrmica. Totes aquestes
característiques han donat lloc al desenvolupament d’un bosc de pins a les parts més
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baixes i d'alzines i roures a partir dels 800 m. El sotabosc és típic de brucs i bolles, amb
escassa presència
ncia de boix.
Fora del nucli urbà de l'Abella, la instal·lació humana a les zones rurals ha repartit
històricament el territori entre els camps de conreu, propers a les explotacions
agrícoles-ramaderes,
ramaderes, i la massa forestal d’alzinar i pineda, que abans havia
hav estat de
roure.
A trets generals, el terme de Sant Martí de Centelles disposa de dos nuclis de sòl urbà
amb un desenvolupament urbanístic desigual. Un és el sector de l’Abella, a la part
baixa, i l’altre el sector de les Comes, situat a la part alta.
El nucli urbà és el poble de l’Abella, creat entre els segles XVI-XVIII
XVI
entorn del camí ral,
uns molins i el mas Abella. El seu creixement es va fer pel sector del pla de Sant
Jaume, on es troba una capella erigida entre els segles XVI-XVII.
XVII. Amb la
l construcció
de la línia del ferrocarril a finals del segle XIX es va desvetllar un creixement urbanístic
al sector de l’Oller, on es va desenvolupar la colònia d'estiueig del mateix nom.
El que es coneix com a Sant Martí de baix es completa amb la parròquia de Sant Pere
de Valldeneu, estructurada al voltant d’un grup de masos històrics com el mateix
Valldeneu, l’Oller, ca n’Esglésies i can Ton, can Fàbrega i el Castellar de Dalt.
La parròquia de Sant Martí, també coneguda com a sector de les Comes
omes constitueix
l’altra zona urbana del municipi.
munic
Tot i que estructuralment se segueix organitzant en
base un poblament dispers i les seves masies són força nombroses, moltes van ser
deshabitades i altres es van convertir en cases de segona residència a la segona
meitat del segle
le XX. Les masies més enlairades són el Fabregar i la Rovira dels
Cerdans, mentre que la majoria dels masos habitats es troben al costat de la carretera
de Centelles a Sant Feliu de Codines, com el Pujol, la Serra, la Viladevall, el mas Pou,
mas Blanc, mas Aliguer i el grup de cases del Racó de la Font.
El Pla de la Garga i la parròquia de Sant Miquel Sesperxes també presenten un hàbitat
dispers amb masos com el Febrer, el Presseguer, el Montpar i diversos petits
establiments rurals, antigues masoveries d'aquells
d'a
masos més grans.
El municipi es troba estructurat al voltant de dos eixos de comunicació que discorren
paral·lels. L’eix principal el forma la carretera C-17 i permet la comunicació més
immediata del nucli de l’Abella amb els municipis del Vallès Oriental
iental situats al sud. Per
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dirigir-se cap al nord, cap a Osona, l’accés s’ha de realitzar a través del nucli urbà del
municipi veí d’Aiguafreda.
Un segon eix el forma la carretera C-1413,
C
antic camí de Sant Feliu de Codines a
Centelles. Aquest permet la comunicació
comunicació de les diverses masies disperses i els petits
nuclis com la parròquia de Sant Martí de Centelles i les Comes, Sant Miquel Sesperxes
o el Racó de la Font cap a Centelles al nord o cap a Sant Quirze de Safaja, Sant Feliu
de Codines, Caldes de Montbui
Montb o Moià, al sud.
La resta del territori s’organitza en petits camins que comuniquen les masies, entre els
quals n'hi ha d'històrics.
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3.3. REALITAT DEL MUNICIPI DE SANT MARTÍ DE CENTELLES
POBLACIÓ
A continuació, s’exposen tot un seguit de dades sobre la població de Sant Martí de
Centelles de l’any 2020 i 2021.
2021. Per l’obtenció d’aquestes dades, ens hem centrat en
diferents punts: població, migracions, educació i treball.
Actualment i segons les dades extretes de la piràmide de població de l’Ajuntament a
octubre de 2021,, Sant Martí de
de Centelles té un total de 1.246 habitants, dels quals 635
són homes amb el 50,96% i 611 són dones amb un 49,04%.
49,04
71 habitants són infants amb edats compreses entre 0 i 11 anys
nys del sexe masculí i 76
habitants del sexe femení, sumant un total de 147 infants.
180 habitants són joves amb
amb edats compreses entre 12 i 35 anys del sexe masculí i
168
8 habitants del sexe femení, sumant un total de 348 joves.
310 habitants són adults
lts amb
amb edats compreses entre 36 i 65 anys del sexe masculí i
258 habitants del sexe femení, sumant un total de 568 adults al sector.
Pel que fa a la vellesa, observem
o
que hi ha un total de 74 habitants amb edats
compreses entre els 66 i més de
d 100 anys del sexe masculí i 109 del sexe femení,
sumant un total de 183 persones de la tercera edat.
MIGRACIONS
Els anys 1990 i 1995 el saldo migratori de Sant Martí de Centelles és molt escàs. És a
partir de l’any 2001 on es produeix un augment considerable.
considerable. Actualment, hi ha 151
persones provinents d’altres continents.
L’any 1996 la majoria d’immigrants procedien majoritàriament del continent africà,
mentre que de l’any 2001 al 2015 hi ha una gran col·lectiu procedent
rocedent d’Europa de l’Est i
l’any 2016 torna a augmentar els immigrants del continent africà.
Sant Martí de Centelles té un total de 151 estrangers, dels quals 84 són homes i 67 són
dones. Podem observar que els habitants de nacionalitat estrangera del municipi,
mantenen una distribució molt igual per sexe.
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EDUCACIÓ
Al municipi de Sant Martí de Centelles hi ha una Llar d’infants pública “L’Arc de Sant
Martí” i una escola pública d’educació primària “L’Escola Valldeneu”. Aquests dos
centres, també acullen alumnes del municipi veí d’Aiguafreda.
Un cop finalitzats elss estudis primaris, tots els joves del municipi es veuen obligats a
desplaçar-se
se fins a municipis veïns per poder cursar els estudis d’ensenyament
secundari.
En general els joves de Sant Martí de Centelles cursen l’ESO
l’
i el Batxillerat a l’Institut
Pere Barnils
arnils de Centelles. La resta de joves es distribueixen a Hostalets de Balenyà,
Vic, Granollers, la Garriga, Barcelona... en centres públics, concertats o privats.
Per a realitzar estudis de grau mitjà o grau superior els joves es
es desplacen a la
comarca d’Osona i a la comarca
omarca del Vallès Oriental.
Pel que fa als estudis universitaris, en general, es distribueixen entre Vic (centre privat),
privat)
Girona i Barcelona tant en centres públics, privats o concertats.
TREBALL
La població activa estimada al tercer trimestre de l'any 2020,, a la població de Sant
Martí de Centelles, és d'un total de 564 persones, de les quals 293 són homes i 271
són dones.
Al tercer trimestre de l’any 2020, hi havia un total de 176 persones assalariades
distribuïdes en els grans sectors d'ocupació. En el sector de la indústria hi havia un
total de 88 persones, en
n el sector de la construcció 19 personess i en el sector dels
serveis 69 persones. Per altra banda, hi havia una total de 88 persones autònomes de
les quals 17 persones es trobaven en el sector de l'agricultura, 5 persones en el sector
de la indústria, 21 persones en el sector de la construcció i 45 persones en el sector
dels serveis.
Amb aquestes dades podem observar que el sector
sector amb més ocupació és el dels
serveis.
Pel que fa a la població aturada a setembre de 2021, observem
servem que hi ha un total de
63 persones
rsones a l'atur, de les quals 29 són homes i 36 són dones. Aquestes es
distribueixen amb 2 persones en el sector de l'agricultura, 7 persones en el sector de la
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indústria, 2 persones en el sector de la construcció, 47 persones
es en el sector dels
serveis i 5 persones sense ocupació anterior.
Del total de la població aturada del
de municipi, hi ha un total de 18 persones estrangeres
estrangere
sense ocupació, de les quals 10 són homes i 8 són dones. D'aquestes, trobem 1
persona en el sector de l’agricultura, 1 persona en el sector de la indústria, 1 persona
en
n el sector de la construcció, 11 persones en el sector dels serveis i 4 persones sense
ocupació anterior.
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
El municipi de Sant Martí de Centelles disposa d’un seguit d’equipaments municipals
esmentats a continuació:
Escola Pública “Escola Valldeneu”
Llar d’Infants l’Arc de Sant Martí
CAP de Sant Martí de Centelles
Servei d’Informació Juvenil i Espai Jove “El Punt”
Pista Poliesportiva de l’Oller
Sala Polivalent de les Comes
Sala Polivalent adjunta a la llar d’infants
Sala Polivalent adjunta a l’Ajuntament
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3.4. REALITAT DELS JOVES DEL MUNICIPI DE SANT MARTÍ DE CENTELLES
CENTE
Per tal d’aconseguir una bona visualització de la realitat dels joves del municipi,
analitzarem detingudament diferents aspectes de rellevant importància.
Per portar a terme aquesta
aquest anàlisi s’han utilitzat les dades de l’Idescat, el programa
Hermes de la Diputació de Barcelona i les dades del padró municipal.
POBLACIÓ JOVE
Segons dades
ades del padró d’aquest any 2021,
2021 Sant Martí de Centelles té 1.1246
habitants, dels quals 635 són homes i 611 són dones.
Tal com es veu en el quadre de població, l’adultesa és l’etapa de la vida més nombrosa
amb un total de 568 habitants
habitant d’edats compreses entre els 36 i els 65 anys. Pel que fa
a la infantesa, en canvi, la població és molt menor.
Si ens fixem en la població jove, veurem que
que el municipi té un total de 348 joves
d’edats compreses
es entre els 12 i els 35 anys (180 homes i 168 dones). D’aquesta
totalitat, 76 tenen entre 12 i 17 anys, 80 entre 18 i 23 anys, 85 entre 24 i 29 anys i 107
entre 30 i 35 anys. Podem observar, doncs, que la franja d’edat que destaca per sobre
sob
de less altres és la de joves entre 30 i 35 anys.
Pel que fa a la diferència entre joves del sexe masculí i femení, podem afirmar que és
mínima, ja que hi ha quasi el mateix nombre d’homes joves que dones joves.
EDATS
12 a 17
18 a 23
24 a 29
30 a 35
TOTAL

HOME
33
48
39
60
180

DONA
43
32
46
47
168

TOTAL
76
80
85
107
348

Si parlem ara de percentatges, els joves de 12 a 35 anys, representen, respecte del
total de la població un 27,92%.
27,92
Percentatge de joves entre 12 i 35 anys
respecte el total de població 2021

27,92%
72,08%

Joves de 12 a 35 anys
Resta de la població
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Pel que fa a la diferència de sexe entre la població jove, en percentatges, podem dir
que està molt equilibrat: del
el total de població jove, un 14,44% són homes i un 13,48%
13
són dones.

Percentatge de joves per sexe entre 12 i 35 anys
respecte el total de població 2021

13,48%

14,44%

Homes de 12 a 35 anys
Dones de 12 a 35 anys

Pel que fa als grups
ups d’edat, i tal com s’observa en la següent gràfica, el grup més
nombrós
brós és el format per joves de 30 i 35 anys, que representen un 8,58%
8,58 de la
població total. Els altres grups representen un % més baix però molt igual entre ells.

Percentatge de joves per grups d'edat entre 12 i
35 anys respecte el total de població 2021

6,10%

8,58%

6,42%
6,82%

Joves entre 12 i 17 anys
Joves entre 18 i 23 anys
Joves entre 24 i 29 anys
Joves entre 30 i 35 anys

MIGRACIONS
Pel que fa al tema de la immigració, podem dir que Sant Martí de Centelles és un
municipi amb un índex d’immigració
d’immigració bastant elevat. L’any 2008 aquest índex era
superior, per tant podem afirmar que hi ha hagut una petita davallada de població
immigrada. Les causes principals d’aquest fenomen poden
pode donar-se
se sobretot perquè
Sant Martí de Centelles és un poble en què la seva població immigrada procedent de
l’Àfrica i l’Amèrica Llatina ja fa alguns anys que està establerta i integrada al poble.
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Si ens fixem en la procedència de la població immigrada l’any 2021,, observarem que la
majoria de la immigració jove del municipi
municipi procedeix del continent Africà i de l’Amèrica
del Sud.
Població de 12 a 35 anys segons lloc de
procedència 2021
Bangladesh
Bulgària
Bòsnia
Canadà
Colòmbia

1
2
1

Equador

11

Filipines

2 1 3

8

França

8
1

Ghana

3

1

Hondures

17

2

Itàlia

1
2
11

Marroc
Mèxic
Perú
República D.
Romania
Senegal
Xile
Xina

Si observem les diferències entre sexes de la població jove immigrada, veurem que els
joves de nacionalitat estrangera mantenen una distribució
distribuc igual per sexe. Hi ha 27
homes joves estrangers i 27 dones joves estrangeres.
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Nombre de joves per sexe de 12 a 35 anys
respecte el total de joves estrangers 2021
25

20
11
15
6

Dones
Homes

10
4
5

6

10

10

5
2
0
Joves de 12 a
17 anys

Joves de 18 a
23 anys

Joves de 24 a
29 anys

Joves de 30 a
35 anys

Així doncs, i com a resum, podem afirmar que el municipi ha patit grans canvis
respecte a la immigració passant d’un molt baix índex migratori a un considerable
augment a partir de l’any 2001 fins a l’actualitat.
Hem de tenir present que aquests canvis poden comportar problemes de convivència i
posteriorment també de racisme i xenofòbia. Fins ara, aquests problemes no han
destacat en cap sentit, però val la pena tenir present les dades.
EDUCACIÓ
Un cop
p finalitzats els estudis primaris
pr
a l’escola Valldeneu,, tots els joves s’han de
desplaçar fora del municipi.
Per a realitzar l’ensenyament secundari obligatori els joves del municipi es desplacen,
majoritàriament, a l’IES Pere Barnils de Centelles o a l’Escola
l’Escola Sagrats Cors de
Centelles i la resta de joves es
e distribueixen entre Hostalets de Balenyà, Vic, Granollers
i la Garriga tant en centres públics, concertats o privats. El batxillerat el cursen a l’IES
Pere Barnils de Centelles, a l’Escola d’Arts i Oficis
Oficis de Vic o als centres privats com
l’Escorial i Sant Miquel dels Sants, també de Vic.
Durant el curs 2021-2022 hi havia un total de 37 joves cursant ESO,, 9 joves cursant
batxillerat i 2 joves cursant cicles formatius a l’IES
ES Pere Barnils i un total de 6 joves
cursant ESO al Sagrats Cors.
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Per a realitzar cicles formatius de grau mitjà o grau superior els joves es desplacen a
Centelles, Vic, Manlleu, les Franqueses del Vallès, Granollers i Mollet del Vallès.
Com ja he comentat abans, pel que fa als estudis universitaris, majoritàriament els
joves del municipi es desplacen a Vic (centre privat) Girona i a Barcelona tant en
centres públics, concertats o privats. També trobem joves que es desplacen a
Cerdanyola del Vallès i a Terrassa.
Tot i que l’ESO seguit del batxillerat
batxillerat continuen essent les vies formatives més
sovintejades pels joves, un percentatge considerable es decanta per cursar cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior.
A Sant Martí de Centelles, hi ha un percentatge de titulats universitaris
universitaris molt alt.
TREBALL
Pel que fa al tema de l’ocupació,
l’ocupa
Sant Martí de Centelles és un municipi amb una oferta
bastant emergent: per una banda, hi ha
h un polígon industrial format d’indústries i per
altra banda, tot i que en menor mesura, Sant Martí de Centelles compta amb diferents
serveis: comerços, bars,... i finalment hi ha
ha vàries empreses del sector de la
construcció.
En aquest sentit, podem afirmar que molts dels joves que estan en edat de treballar ho
facin dins el seu propi municipi. Tot i això, també és bastant freqüent que aquests es
desplacessin fins a les poblacions veïnes, sobretot a Centelles, on hi ha
a una oferta més
àmplia tant de serveis com d’indústries.
A causa de la crisi d’aquests últims anys aquestes dades han patit un gran canvi, ja
que moltes indústries i constructores del municipi s’han vist obligades a tancar, cosa
que ha fet augmentar el nombre de persones desocupades. El sector dels serveis s’ha
vist afectat però no en aquestes dimensions.

20

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

Pla Local de Joventut 2021-2025
2021

La població
lació activa estimada l'any 2020
202 a la població de Sant Martí de Centelles,
Centelles de 16
a 34 anys és d'un total de 144 persones, de les quals 71 són homes i 73 són dones.

Població activa de 16 a 34 anys 2020

73

71
Homes
Dones

De 16 a 24 anys hi ha un total de 40 persones, de les quals 20 són homes i 20 són
dones.
De 25 a 34 anys hi ha un total de 104 persones de les quals 51 són homes i 53 són
dones.

Població activa per sexe de 16 a 34 anys 2020

120
100
53

80

Dones
Homes

60
40
20

20

51

20

0
Joves de 16 a 24 anys

Joves de 25 a 34 anys
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un total de 19 persones a l'atur, de les quals 11 són homes i 8

De menys de 25 anys, hi ha un total de 2
home.
Del total de la població aturada del municipi de 25 a
persones sense ocupació, 1 és home i 6
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La població jove aturada
da estrangera és d'un total de 9 persones,
nes, de les qual 3 són
homes i 6 són dones.

Població aturada estrangera 2021

3

Homes
6

Dones

De menyss de 25 anys, hi ha un total de 2 persones a l'atur, les qualss són homes.
homes
Del total de la població aturada del municipi de 25 a 39 anys, hi ha
h un total de 7
persones sense ocupació, 1 és home i 6 són dones.

Població aturada estrangera per sexe 2021

7
6
5
6

4

Dones
Homes

3

0

2
2

1

1

0
Joves de menys de 25 anys

Joves de 25 a 39 anys

A l’hora de la recerca de feina, els joves i les joves del municipi de Sant Martí de
Centelles,, compten amb dos recursos fonamentals: “El Punt” (Servei d’Informació
Juvenil i Espai Jove d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles),
), el qual té un plafó on
s’exposen les ofertes de treball de la comarca del Vallès Oriental i d’Osona i el Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
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SALUT
Pel que fa a aquesta temàtica no tenim dades quantitatives que ens ajudin a visualitzar
la realitat juvenil, tot i això, intentarem fer una anàlisi a partir de valoracions
qualitatives.
Els joves consumeixen
eixen de les anomenades drogues toves com podrien ser el tabac i
l’alcohol. És en la franja d’edat més jove (a partir dels 14 anys) quan els joves
comencen a consumir-les
les i, per tant, a crear-se
crear se una dependència amb aquest tipus de
substàncies.
anda, el tema de l’alimentació és un problema que afecta molts joves d’edats
Per altra banda,
compreses entre els 15 i els 18 anys i és sobretot en noies on es nota més.

Pel que fa a la sexualitat dels joves, és necessari i important transmetre molts valors
sobre aquest tema, ja que moltes vegades, la població jove (sobretot entre 16-18
16
anys)
no tenen assumida la responsabilitat de l’ús del preservatiu per evitar embarassos
precoços o malalties de transmissió sexual.

En aquest sentit, és aquí on trobem una de les necessitats
necessitats més paleses entre els joves
i a les quals cal trobar, des de les polítiques de joventut, un espai per a la prevenció.

OCI, LLEURE I PARTICIPACIÓ JOVE
Pel que fa a aquest apartat, tampoc no hi ha dades estadístiques ni quantitatives
quantit
al
municipi de Santt Martí de Centelles que ens ajudin a visualitzar la realitat juvenil sobre
so
aquesta temàtica. Tot i això,
això, i després de parlar amb els propis joves (la majoria
usuaris d’El Punt), amb els seus pares i amb els regidors de joventut, d’ensenyament i
de cultura de l’Ajuntament hem pogut extreure unes quantes conclusions de rellevant
importància.
Actualment, l’oci i el lleure són una part molt important de la vida dels joves. El temps
que els joves dediquen a l’oci ha augmentat considerablement si ho comparem amb
anys enrere i això pot ser degut principalment per l’augment del temps lliure de les
persones, sobretot dels joves i per l’augment de l’oferta d’oci juvenil.
El més important, però, és analitzar quin tipus d’oci porten a terme els nostres joves.
En aquestt sentit, podem afirmar que l’esport
l’esport és un punt molt rellevant en el tipus d’oci
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que practiquen els joves del municipi. A Sant Martí de Centelles només hi ha dues
entitats esportives, Els Amics de la Caminada de Sant Martí de Centelles i Aiguafreda
“Els Gafarrons” i el Grup d’Atletes Alt Congost,
Congost, i és per això que els joves del municipi
participen en vàries entitats esportives d’Aiguafreda com per exemple:
exemple: l’Associació de
Patinatge Artístic d’Aiguafreda, l’Escola de Dansa Àngels Vives, les Ànimes del
Purgatori, el Futbol Sala d’Aiguafreda, el Club de Tennis Aiguafreda, la Unió Esportiva
d’Aiguafreda, el Club d’Escacs la Vall del Congost i l’Associació Martinet Grup de
Defensa Forestal.
A part d’aquestes entitats esportives també existeixen
existeixen altres entitats on hi participen
joves: l’Escola de Música La Clau de Sòl, l’Associació Els Grillats, la Colla de
Geganters, la Penya Blaugrana d’Aiguafreda, l’Associació Cultural Kihaviadeser,
l’Assamblea d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles per la Independència,
Independència, la Teranyina,
l’Esplai Pica Pins i JOCO.
Pel altra banda trobem una entitat de festes, la Comissió de Festes St. Jaume 76.
De les converses fetes amb els joves i amb els pares, hem descobert que molts d’ells
dediquen gran part del seu temps lliure
l
a les noves tecnologies, sigui l’ordinador o les
consoles. En principi, pot semblar que aquest tipus d’oci no presenta cap perill, però en
realitat pot portar diferents problemes relacionats amb la violència que hi ha a molts
jocs d’ordinadors i de consoles
onsoles per una banda, i a la individualitat que el jove va
interioritzant, ja que no es tracta de jocs participatius.
Actualment, són pocs els joves que dediquen el seu temps a les activitats religioses,
polítiques, d’associacionisme o voluntariat i Sant Martí de Centelles no és pas una
excepció.
Pel que fa a l’oci nocturn, la major part dels joves participen d’oci nocturn com les
discoteques o els bars musicals. Al poble no n’hi ha cap i la majoria dels joves, a l’estiu,
es troben als bars del mateix municipi i durant la resta de l’any es desplacen a
municipis propers com Centelles (on hi ha varis bars musicals) o fins a Vic, La Garriga,
Granollers, Mataró i Barcelona on poden trobar una gran varietat de zones dedicades a
l’oci nocturn.
En aquest sentit, estem parlant d’un oci nocturn bàsicament consumista, poc
participatiu i molt poc educatiu i és per això, que es veu la necessitat de potenciar la
participació jove.
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3.5. LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A SANT MARTÍ DE CENTELLES
SERVEIS DE JOVENTUT
L’any 2008 els municipis d’Aiguafreda, Sant Martí de Centelles i Tagamanent van
signar un conveni per tal de treballar millor les
les polítiques integrals de joventut, unificar
esforços i ampliar recursos, amb el projecte d’un servei d’informació juvenil i espai jove
únic.
Pel que fa als
ls antecedents del projecte s’ha de destacar que el mes de juny de 2005 es
va inaugurar el servei d’informació
d’informació juvenil d’Aiguafreda i el juliol del mateix any el de
Sant Martí de Centelles, tots dins el projecte de tècnics compartits de la Mancomunitat
la Plana i el de dinamització juvenil, inclosos dins el Pla Local de joventut 2005.
Al llarg d’aquests tres
es anys de funcionament s’havia treballat de manera independent
compartint joves i programes.
Per les característiques i peculiaritats d’aquests pobles, es va veure la necessitat real
d’unir-se
se i treballar plegats per i amb els joves.
Va ser un any més tard
d quan aquesta unió es va consolidar i va donar els seus fruits.
És per aquest motiu que el dia 9 de desembre
d
de 2008 ess va inaugurar el nou espai
fusionat amb els tres municipis esmentats anteriorment.
Entenem que aquest nou projecte i experiència és força
força innovadora al territori i pensem
que pot ser d’interès general.
Per treballar les polítiques integrals de joventut s’ha elaborat el Pla Local 2021-2025,
2021
del qual, fruit de les seves deteccions, es plantegen uns objectius per a poder pal·liar
les necessitats i poder-los
los assolir.
Cal destacar que l’any 2011, el municipi de Tagamanent va renunciar al conveni signat
i va deixar de formar part del Servei d’Informació juvenil i Espai jove “El Punt”. Per altra
banda, els municipis d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles
Centelles deixen de formar part de
l’Àrea de Joventut de La Mancomunitat La Plana.
Els serveis es financen amb el pressupost municipal destinat a joventut per l’exercici
2021 i les subvencions obtingudes de la Diputació de Barcelona i de la Secretaria de
Joventut
ventut de la Generalitat de Catalunya.
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ORGANIGRAMA ÀREA DE JOVENTUT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES

Ajuntament d’Aiguafreda

Ajuntament de Sant Martí de
Centelles

Regidoria de Joventut

Tècnica de joventut

Regidoria de Joventut

Dinamitzador/Informador

Dinamitzadora/Informadora

juvenil

juvenil

Servei d’Informació Juvenil i
Espai Jove “El Punt”
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ESTRUCTURA D’EL PUNT
El Punt s’estructura amb dues parts, el Servei d‘Informació Juvenil i l’Espai Jove.
En el Servei d’Informació Juvenil
Juvenil hi trobem dues taules amb un ordinador pels
dinamitzadors/informadors juvenils encarregats del projecte d’Aula estudi, del projecte
de dinamització i de dinamitzar l’espai jove, una taula amb un ordinador i una
impressora per a la tècnica de joventut, doss armaris per guardar el material de les
diferents activitats, un armari amb tota la documentació interna del servei i dos més
amb tota la informació de les diferents temàtiques classificades amb carpetes seguint
les pautes de la Secretaria de Joventut. A més a més, hi trobem una taula gran per a
fer reunions, treballs, deures... i una sala de connexió a internet gratuïta on hi podem
trobar 10 ordinadors amb sistema operatiu Windows, un espai wifi i una cartellera amb
les activitats que es realitzen el mes corresponent. Aquesta sala també s’utilitza com a
sala d’exposicions.
En l’Espai Jove hi podem trobar una taula amb un ordinador per a les persones
encarregades de realitzar els cursos i tallers, dues taules grans, dos televisors amb la
Play Station III, una taula de tennis taula, tres prestatges amb tríptics informatius, sobre
totes les temàtiques, una cartellera amb les diferents ofertes de pisos de la borsa
d’habitatge, una altra amb les diferents ofertes laborals i una última amb les activitats
que es realitzen el mes corresponent, un armari amb llibres i jocs (el joc de l’oca,
escacs, cartes, parxís...) i el WC.
La periodicitat del servei es desglossa de la següent manera: de dimarts a divendres
de 17 h a 20 h.
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3.6. TAULA DAFO

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

FORTALESES

DEBILITATS

Espais destinats a Joventut i millores en

Manca de pressupost per part de les

l’equipament del Servei d’Informació juvenil i Espai

Administracions Públiques per a poder dur a terme

Jove.

totes les accions programades.

Recursos humans destinats a joventut en tots els

Atur juvenil.

aspectes.
Manca d’oferta de pisos de protecció oficial.
Ampli coneixement de la realitat del municipi.
Falta d’oferta de centres educatius on imparteixen
Bon grau d’implicació en la participació jove de Sant

ESO i batxillerat.
atxillerat.

Martí de Centelles
.
Amplis treballs transversals tant interdepartamental
com interinstitucionals.
Gran ventall d’actuacions.
Alt nivell d’implicació política en matèria de joventut.

OPORTUNITATS

AMENACES

Continuïtat dels plans de prevenció de diferents

Conflictes socials arran de l’augment de la

àrees.

immigració.

Augment de les accions per a totes les franges

Casos de joves derivats a Serveis Socials.

d’edat.
Mobilitat forçada per manca de recursos educatius.
Polítiques de joventutt de qualitat arran de l’estudi
de la realitat i la detecció de noves necessitats.
Augment de la implicació de la participació jove i
democràtica.
Associacionisme
ociacionisme juvenil.
Transversalitat amb els diferents departaments i
administracions.
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Les principals
ncipals debilitats que trobem en el municipi de Sant Martí de Centelles són la
manca de serveis. Aquest fet fa que els joves hagin de marxar a estudiar a fora
després de cursar l’educació primària, s’hagin de desplaçar per trobar l’oci nocturn que
busquen (principalment els joves a partir dels 18 anys), així com l’adquisició del primer
habitatge de compra o de protecció oficial...
A part de la manca de serveis no podem perdre de vista l’atur juvenil del municipi
munici i la
manca de pressupost tan municipal com el derivat de les altres administracions per tal
de poder executar tots els programes i actuacions detectades fruit de l’anàlisi de la
realitat.
Dins aquestes debilitats s’obren
s’obr fortaleses com les millores realitzades en l’equipament
del Servei d’informació Juvenil i Espai Jove “El Punt”, l’ampliació
l’ampliació de recursos humans
(fet
fet que ens permet tenir una tècnica de joventut, una dinamitzadora/informadora
dinamitzadora/
juvenil i un dinamitzador/informador juvenil)
juven i poder iniciar més actuacions, accions,
projectes i programes destinats
destinat als joves i a l’oci
oci nocturn i de caps de setmana.
També
ambé hem de valorar de manera molt positiva tot el treball transversal amb altres
serveis, institucions, administracions i el grau d’implicació i participació jove, no només
en el procés de la detecció de necessitats i visualització
visualització del territori, sinó també, en la
col·laboració i implicació
ció tant en el procés com en l’execució
l’execució dels programes que
s’ofereixen.
Pel que fa a les amenaces,
aces, observem diversos conflictes socials entre els joves per
l’augment de la immigració, tot i que cal destacar que aquests s’han vist disminuïts
di
amb
la creació del pla de convivència. Aquest pla ha afavorit la relació entre els joves
autòctons i els nouvinguts.
vinguts. Tot i engegar el pla de convivència i el pla de prevenció de
drogues, continua havent-hi
hi casos de joves atesos per serveis socials.
Dins aquestes amenaces s’obren noves oportunitats com la continuïtat d’aplicació
d’a
dels
plans,, anteriorment esmentats,
esmentats, l’ampliació de les actuacions segons edat dels joves per
tal de poder arribar a totes les edats i col·lectius i l’ampliació de la participació jove i
democràtica del municipi que incidirà de manera directa a la vida del jove.
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4. DISSENY

4.1. OBJECTIUS
Objectius generals
Realitzar una detecció acurada i real de les necessitats del nostre municipi en
matèria de joventut.
Establir uns objectius a assolir de cara als propers anys.
Marcar unes línies de futur i uns programes d’actuació.
Realitzar una visualització
lització de futur pel que fa a les polítiques de joventut del
municipi.
Fomentar la participació activa dels joves en l’elaboració del Pla.
Oferir un servei de qualitat i ajustat a la realitat del municipi.
Potenciar les polítiques integrals de joventut en general.
Creació d’una eina de treball pel desenvolupament del servei.

Objectius específics
Execució de programes i projectes fruits de les necessitats detectades en el Pla.
Treballar de manera transversal amb els agents de diversos àmbits, les regidories
regidorie i
les diferents administracions.
Potenciar i dinamitzar activitats d’oci juvenil de qualitat per a totes les franges
d’edat.
Donar resposta a les necessitats de la població jove en referència a habitatge,
formació, oci, cultura, treball...
Impulsar processos
ssos formatius pels joves a través del projecte de l’Aula Estudi i del
projecte Passa’t pel Punt, Passa’t a la feina.
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4.2. METODOLOGIA
El Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, s’ha elaborat
tenint en compte el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020
2020 i els seus quatre
principis rectors com a referents teòrics i metodològics.
Els principis rectors són els següents:
Participació
En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en les polítiques
públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això significa que han
d’incloure els i les joves en les diverses fases del desenvolupament de les polítiques i
programes, així com els diversos agents que hi intervenen. La missió mateixa del
PNJCat 2010-2020
2020 proposa apoderar les persones joves impulsant el seu paper actiu
com a ciutadans i ciutadanes. Per això cal elaborar polítiques per enfortir la participació
de les persones joves i cal tenir present que els i les joves i el moviment juvenil
organitzat
nitzat són un agent fonamental a incloure en el disseny, la implementació i
l’avaluació de qualsevol política de joventut.
Transformació
Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que
apunta la missió del PNJCat: afavorint
afavorint l’apoderament de les persones joves i els
processos de mobilitat social. Per fer-ho
ho cal incorporar una mirada crítica que doni a les
polítiques de joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida dels i de
les joves com el model de societat
soci
en general. Perquè les polítiques de joventut siguin
realment transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat.
Integralitat
El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar
sobre totes les esferes i dimensions
dimensions de la vida de les persones joves i això es veu
reflectit en la diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol incidir el Pla.
Alhora, l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o
necessitats també ha de ser integral, ja que solen ser multicausals i estar
interrelacionades (educació i treball, participació i educació, etc.). Cal entendre que
l’individu és un i que, per bé que les lògiques administratives demanin divisions
sectorials, cal actuar tenint en compte
compt la globalitat.
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Qualitat
Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a les
necessitats i projectes de la gent jove. Per això és indispensable que es facin sobre el
coneixement constant de la realitat juvenil i del seu entorn social. Aquest coneixement
ha d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les polítiques a les
transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a través de diagnòstics
que han de servir per orientar la planificació
planific
de les polítiques de joventut.
Cal que les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la proximitat per
ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu.
La concreció metodològica i la planificació de les polítiques de joventut que representa
el PNJCat no pot anar en detriment de la innovació i la creativitat d’aquestes.
L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de les
polítiques i els processos que hi han estat implicats.
im
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4.3. PROGRAMES 2021-2025

Eix

Programa

Actuacions

Organització

Coordinació

Protocol de prevenció i detecció

Pla de prevenció de drogues

El Punt

Regidoria de Salut, de

davant del consum de drogues

Serveis Socials i C. C.

(Deslliga’t)

d’Osona

Xerrades

Salut

Xerrada sobre trastorns alimentaris

El Punt

Regidoria de Salut

Xerrada sobre educació sexual i

El Punt

Regidoria de Salut

El Punt

Regidoria de Salut

El Punt

Regidoria de Salut

afectivitat

Xerrada sobre hàbits alimentaris i
saludables

Xerrada sobre educació viària

34

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

Pla de Convivència
Cohesió

Pla Local de Joventut 2021-2025

Parelles lingüístiques

Mancomunitat La

Regidoria de Serveis

Plana

Socials

Mancomunitat La

Regidoria de Serveis

Plana

Socials

El Punt

Regidoria

Curs de català per estrangers

Social
Pla d’Igualtat

Dia contra la violència de gènere
Dia de la dona

Passa’t pel Punt, Passa’t a la feina

Cursos de tots els àmbits

d’Educació,Salut i
Promoció Econòmica

Aula estudi

Reforç escolar d’ESO i batxillerat

El Punt

Regidoria d’Educació,de
Serveis Socials i IES
Pere Barnils

Educació

Projecte Arrel

Escola-Treball

Regidoria d’Educació i

Regidoria de Joventut

IES Pere Barnils

Ajuts de lloguer

Tramitació d’ajuts de lloguer

Mancomunitat La

Regidoria d’Habitatge
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Plana
Habitatge
Borsa d’Habitatge

Assessorament sobre el lloguer d’un

Mancomunitat La

habitatge i seguiment i actualització

Plana

Regidoria d’Habitatge

d’ofertes de pisos per a joves
Cavalcada de Reis

Cavalcada de Reis

Regidoria de Cultura

Regidoria de Joventut

Carnestoltes

Rua de Carnestoltes

Regidoria de Cultura

Regidoria de Joventut

Quint@s

Festa Major d’Hivern

Quint@s

Regidoria de Cultura i
de Joventut

Cultura i oci

Setmana de Joventut
Dinamització juvenil

Tallers i xerrades
Tornejos i campionats

El Punt

Regidoria de Joventut

C.C. d’Osona

Regidoria de Joventut

Concursos
Cap nen sense joguina
La Marató de TV3
Oci nocturn

Bus Nit
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Orientació i assessorament sobre el

Mancomunitat La

Regidoria de

món del treball

Plana i C.C. d’Osona

Promoció
Econòmica

Ofertes de feina

Redacció de currículums i cartes de
presentació
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Protocol de prevenció i detecció davant del consum de drogues (Deslliga’t)

Eix: Salut

Descripció:
El consum de drogues és una realitat que avui ens cal preveure i amb la qual, malgrat
que ens pesi, hem de conviure. L’experimentació amb drogues és un fet habitual entre
un nombre important de joves, de vegades vers drogues de més fàcil accés (alcohol,
tabac
bac o cànnabis) o de menys (cocaïna, bolets o èxtasi). Ara bé, la continuïtat i la
intensitat del consum lligat a riscs ambientals, personals i socials poden afavorir
l’aparició de problemes relacionats amb aquest consum.
Consums de drogues que per a la majoria
majoria seran de tipus experimental o ocasional que
decreix i/o desapareix en el procés natural de creixement, de maduració i d’integració
en la vida adulta sense haver resultat problema. Ara bé, en alguns casos el consum
pot esdevenir de major risc amb l’establiment
l’establiment d’un hàbit i/o la vivència d’experiències
negatives o problemàtiques lligades al consum. És per això que ens cal planificar des
de l’àmbit comunitari estratègies preventives vers el conjunt de joves i de tipus selectiu
vers aquell col·lectiu de joves
oves que poden estar ja en contacte amb les substàncies i
significativament vers aquells que ens presenten circumstàncies de risc personal i
ambiental, com lligades significativament amb el consum.
Davant aquesta situació la Comissió de Salut ha elaborat un
un Protocol de prevenció i
detecció davant del consum de drogues aplicable a Aiguafreda i a Sant Martí de
Centelles. Aquesta, pretén sensibilitzar i fer prevenció davant el consum de drogues a
través d’actuacions diverses (tallers, xerrades, formació, contacte
contacte entre diferents
agents, etc.).

Objectius:
Elaborar un protocol de detecció i actuació davant de casos de consum
problemàtic de drogues.
Donar resposta, en l’àmbit municipal i comunitari, a les problemàtiques derivades
del consum de drogues i optimitzar els recursos del municipi.
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Definir estratègies d’abordatge globals i integrals als professionals davant de casos
detectats de consum de risc derivats del consum de drogues, tenint en compte
cada cas i l’edat del/a jove.
Dotar als/a les professionals
professionals d’eines per poder detectar consums de risc entre la
població jove amb qui treballen.
Establir un circuit clar i consensuat entre els/les professionals per tal de derivar
adequadament els casos de consums de risc entre la població jove amb qui
treballen.

Accions:
Pla de prevenció de drogues.
Xerrades i taller sobre drogues.
Aquestes xerrades es complementen amb xerrades sobre seguretat viària, sobre
educació sexual i sobre trastorns alimentaris.

Destinataris: Joves de 12 a 35 anys.

Àrea responsable o institució: Regidoria de Joventut, d’Educació, de Salut, de
Serveis Socials i de Governació de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles i el Consell
Comarcal d’Osona.

Recursos:
Humans: Tècnica
cnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils,, directora de
l’escola, presidenta de l’AMPA, tècnic del projecte Drac, infermera del CAP,
treballadora social, educadora social i vigilant municipal.
Funcionals: El Punt.

Avaluació: Comissió de Salut.
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Pla de Convivència
Eix: Cohesió Social
Descripció:
El Pla de Convivència és un Pla amb dues parts diferenciades i complementàries. Per
una banda un Programa d’acollida integral, materialitzat en PRAM (Pla de Recepció i
Acollida de la Mancomunitat La Plana) i per una altra el PTCC Programa de Treball
Comunitari
tari per a la Convivència format pel conjunt de projectes i d’accions destinades
a la convivència.
Es tracta de crear un marc propici pel diàleg i per a la realització d’activitats
interculturals fins a la seva paulatina normalització. Fomentar la participació
particip
dels
ciutadans de tots els orígens, per a la convivència i la vivència conjunta en el municipi.
Adaptar les estructures i els serveis del municipi per a poder servir i acollir qualsevol
ciutadà amb les seves característiques pròpies, per a garantir la igualtat de drets,
deures, accessibilitat als recursos i serveis, així com la interrelació entre tots els
ciutadans.
La missió final és la construcció d’una
d
única societat diversa, enfront
front de la possibilitat
de l’esdevenir de diverses societats paral·leles
paral·leles en un mateix territori. Les actuacions
en la prevenció de conflictes, la cohesió social i la millora de la comunitat del poble
serà adaptada a la realitat del municipi.
Objectius:
Analitzar i identificar els àmbits on millorar la convivència.
Dissenyar i executar accions preventives adreçades a minorar la percepció
d’inseguretat global i d’exclusió social.
Planificar les intervencions correctives especialitzades des d’una perspectiva
interdisciplinària.
Difondre els programes, projectes i accions preventives
preventives entre la ciutadania.
ciutadania
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Accions:
Parelles lingüístiques
Curs de Català per estrangers
Destinataris: Obert a tota la població.

Àrea responsable o institució: Regidoria de Joventut i de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles i la Mancomunitat La Plana.

Recursos:
Humans: Tècnica de joventut, dinamitzadora/informadora
dinamitzadora
juvenil, tècnic de
convivència, treballadora
treballador social i educadora social.
Funcionals: El Punt i Sala Polivalent annexa a l’Ajuntament.

Avaluació: Tècnica
cnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils,
juvenil
tècnic de
convivència, regidoria de Joventut i de Serveis Socials.

41

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

Pla Local de Joventut 2021-2025
2021

Pla d’Igualtat
Eix: Cohesió Social
Descripció:
El Pla d’Igualtat constitueix un conjunt ordenat d’objectius i mesures que permeten
desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de
dones i homes en un territori o organització, a partir d’una anàlisi de diagnosi prèvia
d’aquesta situació.
El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions
existents per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Les
actuacions s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de
la societat, i a propiciar un model de ciutadania més igualitari basat en
e el respecte i
l’equitat.
El Pla d’Igualtat és, doncs, un document clau que, a més de servir per a la
planificació i la posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el
seguiment i l’avaluació posterior del camí recorregut en aquesta matèria i ha de
poder mesurar l’impacte o els efectes del mateix en les condicions
condicions de vida de la
ciutadania a què s’adreça, i, especialment, en la millora de la situació de les dones.
Objectius:
Incorporar el principi d’igualtat en totes les polítiques municipals, per tal d’afavorir
la transformació de les relacions entre homes i dones i el progrés de la ciutadania.
Promoure una gestió transversal i integral de les polítiques a desenvolupar.
Determinar les estratègies a adoptar i treballar per a la implementació de les
accions.
Potenciar la participació de la ciutadania i, especialment, de les dones, per tal
d’incorporar les seves necessitats, interessos i expectatives.
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Accions:
Dia contra la violència de gènere
Dia de la dona

Destinataris: Obert a tota la població.
Àrea responsable o institució: Regidoria de Joventut, de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles i la Mancomunitat La Plana.
Recursos:
Humans: Tècnica
cnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils,
venils, tècnica
d’igualtat, treballadora social i educadora
educador social.
Funcionals:: El Punt i Sala Polivalent annexa a l’Ajuntament.

Avaluació: Tècnica
cnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils,
s, tècnica d’igualtat
d’i
i regidoria de Joventut i de Serveis Socials.
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Passa’t pel Punt, Passa’t a la feina
Eix: Educació
Descripció:
Tradicionalment, Sant Martí de Centelles era un municipi amb una oferta laboral
suficient per absorbir bona part de la demanda, amb dos polígons industrials, un
dinàmic clúster de la construcció i, en menor mesura, un sector terciari amb diferents
serveis: botigues, comerços, restaurants. La majoria dels joves dels dos municipis
treballaven en els dos termes o, donat el cas, en les poblacions veïnes. Aquesta
situació canvia a partir de 2010-2011,
2010
quan s’observa
’observa un increment de l’atur entre els
joves en general i, complementàriament, un agreujament de les problemàtiques
lligades a la transició escola-treball.
escola treball. Per tal de fer front a aquesta situació (agreujada
pel fet que molts joves, en no haver accedit mai
mai al mercat de treball, no consten com a
desocupats en els registres oficials)
ofici
es va iniciar, l’any 2012, aquest projecte.
projecte
Objectius:
Detecció d'un increment de la demanda d'informació
d'informació i matriculació en activitats
formatives professionalitzadores entre els joves.
Proporcionar formació específica als joves que realitzen tasques informals de
suport a l’estudi, cura d’infants, etc.
Fomentar l’ocupació dels joves.
Incorporar com a usuaris del programa els joves que no estudien ni treballen.
Oferir els recursos
os disponibles per afavorir la recerca d'ocupació.

Accions:
Curs d’anglès nivell inicial
Curs d’anglès nivell bàsic 1
Curs d’anglès nivell bàsic 2
Curs d’anglès nivell mig
Curs d’anglès nivell avançat
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Curs de smartphones
Curs de manipulació d’aliments
Curs de monitor de lleure infantil i juvenil
Curs d’informàtica bàsic
Curs de mosso de magatzem
Curs de carretó elevador
Curs d’auxiliar de sala
Curs d’ajudant de cuina
Curs d’auxiliar de geriatria
Curs de tècniques de venda
vend
Curs de premonitors
Curs d’edició d’àlbums digitals
Curs de primers auxilis
Curs de recepcionista/telefonista

Destinataris: Joves de 16 a 35 anys
Àrea responsable o institució: Regidoria de Joventut, d’Educació, Serveis Socials i
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, la Mancomunitat La
Plana i Consell Comarcal d’Osona.
Recursos:
Humans: Tècnica
cnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils
juvenil i tècnica
d’inserció laboral.
Funcionals:: El Punt i la Sala Polivalent adjunta a l’Ajuntament.

Avaluació: Tècnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils,, tècnica d’inserció
laboral i els joves.
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Aula Estudi
Eix: Educació
Descripció:
El projecte aula estudi, neix de la necessitat de donar resposta i suport a l’estudi al
a
col·lectiu de joves de 12 a 16 anys que està cursant l’Educació Secundària
ecundària Obligatòria
(ESO)) dels municipis d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles.
Vol ser un espai on els joves trobin el suport d’una persona que els pugui ajudar a
resoldre els dubtes i incerteses que tinguin a l’hora
l’hora de realitzar les tasques educatives
de l’institut.
L’espai d’estudi pretén desenvolupar actuacions d’intervenció directa amb els joves,
establint una relació
ó propera i donant suport en què són les seves tasques d’estudi, de
forma assequible.
Objectius:
Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat del jove.
Incidir en el desenvolupament d’activitats intel·lectuals, treballant hàbits i actituds
que reforcin el seu procés acadèmic.
Afavorir la confiança en les pròpies capacitats dels joves.
Afavorir el desenvolupament de les capacitats i recursos personals per treballar i
estar en grup.
Tenir respecte pels béns materials de les persones.
Personalitzar l’atenció educativa per cada jove, fent un seguiment individualitzat
indi
de
la seva realitat.
Establir coordinacions amb el professorat de l’institut procurant assegurar una
atenció de coherent i de continuïtat.
Aconseguir una presència comunitària d’aquest espai per tal d’afavorir processos
de canvi en l’entorn i millores comunitàries.
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Accions:
Reforç escolar d’ESO.
Reforç escolar grup arrel.

Destinataris: Joves de 12 a 16 anys.
Àrea responsable o institució: Regidoria de Joventut, d’Educació, de Promoció
Econòmica i de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles,
Centelles la
Mancomunitat La Plana i IES Pere Barnils.
Recursos:
Humans: Tècnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils,
juvenil educadora
social i psicopedagog.
Funcionals: El Punt.

Avaluació: Tècnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils,, educadora social,
psicopedagoga i els joves.
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Borsa d’Habitatge
Eix: Habitatge
Descripció:
La Borsa d’Habitatge Jove i de Mediació Social de la Mancomunitat La Plana és un
servei adreçat a la ciutadania resident a qualsevol dels municipis integrants a l’ens que
desenvolupa els següents serveis: informar i assessorar els
ls usuaris en tot allò
relacionat
ionat al lloguer d’habitatges; gestió i intermediació per l’accés al programa
progr
de la
Borsa de Mediació pel
el lloguer social; tramitació de les ajudes de lloguer i la tramitació
de prestacions per al pagament del lloguer.
Objectius:
Oferir una borsa d’habitatges de lloguer per a tota la població.
Realitzar una tasca d’intermediari entre els llogaters i els propietaris.
Motivar als propietaris a participar en la iniciativa oferint garanties llogant els seus
habitatges desocupats.
Fer visible la totalitat
at d’habitatges de lloguer, posant
posant especial èmfasi en aquells
aquell
habitatges que fins ara no han sortit al mercat immobiliari.
Facilitar els tràmits als llogaters i als propietaris de pisos que desitgen posar-se
posar
en
contacte per una qüestió de confluència d’interessos.
d’int
Donar garanties d’efectivitat i eficiència als llogaters i als propietaris que desitgin
fer ús del servei.
Accions:
Atenció i assessorament als usuaris de la Borsa.
Mediació entre propietaris i llogaters dels pisos de la Borsa.
Captació d’habitatges
ges per incloure’ls dintre els programes de la Borsa .
Visites i contractació dels diferents pisos ofertats.
Gestió de les prestacions permanent per al pagament del lloguer (segons
convocatòria).
Gestió de les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència.
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Destinataris: Joves de 18 a 35 anys.
Àrea responsable o institució: Regidoria de Joventut i Habitatge de l’Ajuntament de
Sant Martí de Centelles i la Mancomunitat La Plana.
Recursos:
Humans:
s: Tècnica
d’habitatge.

de

joventut,

dinamitzadors/informadors

juvenils
juvenils,

tècnic

Funcionals: El Punt.

Avaluació: Tècnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils,, tècnic d’habitatge i
els joves.
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Dinamització juvenil
Eix: Cultura i oci
Descripció:
La dinamització juvenil és el conjunt de programes/serveis que tenen com a objectiu
comú ajudar als joves d’entre 12 a 30 anys en el seu procés de desenvolupament
personal. A banda, els diferents serveis, fomenten mitjançant activitats lúdiques i oci
amb una vessant educativa, la participació lliure
lliure i voluntària des d’una perspectiva
inclusiva d’igualtat, respecte, llibertat i pluralitat democràtica.
Objectius:
Desenvolupar activitats de dinamització fruit de la detecció de les necessitats
proposades pels propis joves mitjançant enquestes, fòrums i tallers de participació i
adequar-les
les a les diferents franges d’edat.
Seguir potenciant l’oci i la dinamització d’accions joves tant els caps de setmana
com en franja nocturna i evitar així el nombre de desplaçaments a municipis veïns
per trobar-ho.
Executar les diferents activitats o accions que hi ha reflectides al programa de
dinamització juvenil, així com seguir la temporalització marcada.
Potenciar la interrelació entre els joves autòctons, els immigrants i els d’exclusió
social, mitjançant accions
accions concretes i conjuntes amb una finalitat clara.
Realitzar accions conjuntes amb altres serveis i entitats del municipi.

Accions:
Setmana de Joventut
Tallers i xerrades
Tornejos i campionats
Concursos
Bus nit
Festa Major d’Hivern
Cavalcada de Reis
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Carnestoltes
La Marató de TV3
Cap nen sense joguina
Destinataris: Joves de 12 a 35 anys.
Àrea responsable o institució: Regidoria de Joventut, Esports, Cultura i Festes de
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles,
Centelles, entitats i Consell Comarcal d’Osona.
Recursos:
Humans: Tècnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils, i talleristes.
Funcionals: Ell Punt i la Pista Poliesportiva de l’Oller.

Avaluació: Tècnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils i els joves.
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Servei d’Ocupació

Eix: Treball

Descripció:
El Servei d’Ocupació ofereix els seus serveis als treballadors que estiguin inscrits com
a demandants d’ocupació. Els demandants d’ocupació poden ser les persones en
situació d’atur o les persones que volen canviar de feina o millorar-la.
millorar
També ofereix els seus serveis als treballadors autònoms i a les empreses que
cerquen els treballadors el perfil dels quals sigui més adient al requerit per l’empresa.
És un servei públic i gratuït que fa, fonamentalment, les funció d’intermediador laboral;
lab
és a dir, posa en contacte les persones que cerquen feina amb les empreses que
necessiten treballadors.

Objectius:
Oferir els seus serveis a les persones que cerquen feina.
Oferir un marc d’igualtat d’oportunitats laborals per a tothom.
Fomentar l’esperit emprenedor i donar suport a les empreses.
Aconseguir un nivell alt d’ocupació amb la promoció i creació de treball.

Accions:

Orientació i assessorament sobre el món del treball.
Ofertes de feina.
Redacció de currículums i cartes de presentació.

Destinataris: A partir de 16 anys.
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Àrea responsable o institució: Regidoria de Joventut, de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament
juntament de Sant Martí de Centelles i la Mancomunitat La Plana.

Recursos:
Humans:: Tècnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils, tècnic d’inserció
laboral i Consell Comarcal d’Osona.
Funcionals: El Punt.

Avaluació: Tècnica de joventut, dinamitzadors/informadors juvenils, tècnic d’inserció
laboral i els joves.
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4.4. TEMPORALITZACIÓ 2021-2025

Eix

Programa

Actuacions

2021

2022

2023

2024

2025

1r. 2n 3r. 4t. 1r. 2n 3r. 4t. 1r. 2n 3r. 4t. 1r. 2n 3r. 4t. 1r. 2n 3r. 4t.

Protocol de prevenció i
detecció davant del
consum de drogues
(Deslliga’t)

Pla de prevenció de
drogues

Xerrada sobre
trastorns alimentaris

Xerrada sobre
educació sexual i
afectivitat

Salut

Xerrades
Xerrada sobre hàbits
alimentaris i
saludables
udables

Xerrada sobre
educació viària
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Actuacions

2021
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2022

2023

2024

2025

1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n 3r. 4t.

Parelles
lingüístiques
Pla de Convivència
Cohesió
Social

Curs de català per
estrangers

Dia contra la
violència de gènere
Pla d’Igualtat
Dia de la dona

Educació

Passa’t pel Punt,
Passa’t a la feina

Cursos de tots els
àmbits

Aula estudi

Reforç escolar
d’ESO i batxillerat

Projecte Arrel

Escola-Treball
Treball
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Programa

Actuacions

2021
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2022

2023

2024

2025

1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t.

Ajuts de lloguer

Tramitació d’ajuts de
lloguer

Borsa d’Habitatge

Assessorament
sobre el lloguer d’un
habitatge i
seguiment i
actualització
d’ofertes de pisos
per a joves

Cavalcada de Reis

Cavalcada de Reis

Carnestoltes

Rua de Carnestoltes

Quint@s

Festa Major d’Hivern

Habitatge

Cultura i
oci

Dinamització
juvenil

Setmana de
Joventut

Tallers i xerrades
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Actuacions

2021
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2022

1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t.

2023

1r.

2n.

3r.

2024

2025

4t. 1r. 2n. 3r. 4t. 1r. 2n. 3r. 4t.

Tornejos i
campionats

Concursos

Cap nen sense
joguina

La Marató de TV3

Oci nocturn

Bus nit

Orientació i
assessorament
sobre el món del
treball
Treball

Servei d’Ocupació
Ofertes de feina

Currículums
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5.RECURSOS

RECURSOS HUMANS
1 Tècnica a 3 hores setmanals amb categoria A2.
1 Dinamitzadora/Informadora juvenil a 12 hores setmanals
Personal

amb categoria C2.
1 Dinamitzador/Informador juvenil a 12 hores setmanals
amb categoria C2.

RECURSOS FUNCIONALS
Espais i Infraestructures

Servei d’informació juvenil i Espai jove El Punt.
Punt
Pista Poliesportiva de l’Oller, Sala Polivalent de les

Espais cedits en

Comes, Sala Polivalent adjunta a la llar infants, Sala

ocasions puntuals

Polivalent adjunta a l’Ajuntament i Parc de Les Alzines de
l’Oller.

RECURSOS RELACIONALS

Regidories

Serveis Socials, Esports, Salut, Educació, Habitatge,
Cultura i Promoció Econòmica.

Institucions

Mancomunitat La Plana i Consell Comarcal d’Osona
Amics de la caminada d’Aiguafreda i Sant Martí de
Centelles “Els Gafarrons”,, Grup d’Atletes del Congost,

Entitats

Esplai Pica-Pins,
Pins, La Teranyina, Assemblea d’Aiguafreda i
Sant Martí de Centelles per la Independència, AMPA Llar
d’Infants l’Arc de Sant Martí, AMPA Escola Valldaneu i
Comissió de Festes St. Jaume 76.
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RECURSOS FINANCERS
DESPESES

PROGRAMES

2021

2022

2023

2024

2025

Protocol de prevenció del consum de drogues

300€

300€

300€

300€

300€

Pla de Convivència

800€

800€

800€

800€

800€

Pla d’Igualtat

800€

800€

800€

800€

800€

3.200€

3.200€

3.200€

3.200€

3.200€

Aula Estudi

900€

900€

900€

900€

900€

Borsa d’Habitatge

800€

800€

800€

800€

800€

Dinamització Juvenil

2.000€

2.000€

2.000€

2.000€

2.000€

Servei d’Ocupació

2.200€

2.200€

2.200€

2.200€

2.200€

Tècnica de Joventut

4.600€

4.600€

4.600€

4.600€

4.600€

Dinamitzadora/Informadora Juvenil
uvenil

5.500€

5.500€

5.500€

5.500€

5.500€

Dinamitzador/Informador Juvenil

3.700€

3.700€

3.700€

3.700€

3.700€

4.000€

4.000€

4.000€

4.000€

4.000€

Passa’t pel Punt, Passa’t a la feina

PERSONAL

EQUIPAMENT

El Punt (Servei d’informació Juvenil i Espai Jove)
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28.800€ 28.800€ 28.800€
€ 28.800€ 28.000€

INGRESSOS

FONS DE FINANÇAMENT

2021

2022

2023

2024

2025

Pròpies de l’Ajuntament

12.000€

12.000€

12.000€

12.000€

12.000€

Diputació de Barcelona

4.500€

4.500€

4.500€

4.500€

4.500€

Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 10.700€

10.700€

10.700€

10.700€

10.700€

1.600€

1.600€

1.600€

1.600€

1.600€

28.800€

28.800€

28.800€

28.800€

28.000€

Catalunya

Altres (ingressos inscripcions)

TOTAL
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6. AVALUACIÓ

Què avaluem?

Diagnosi

- Ha estat una anàlisi adequada? Han mancat
aspectes per analitzar que s’han revelat
Anàlisi de la
importants?- El procés de recollida de dades ha
realitat
estat adequat? Han faltat dades o es podria
realitzar d’altres maneres més eficients?

Diagnosi

- S’han detectat realment les necessitats i els
problemes dels joves? Han aparegut situacions
que no es van considerar en el seu moment?
moment?L’elaboració ha seguit el procés adequat? Cal
introduir millores per a l’elaboració de la
diagnosi?

Qui ho avaluarà?

Com s’avaluarà?

Quan s’avaluarà?

Responent a les preguntes que es
formulen per iniciar una reflexió
sobre aquest apartat del Pla, amb
una actitud constructiva per
millorar el següent Pla.

En finalitzar el Pla,
previ a l’inici del
mateix procés pel
següent Pla.

- En trobades puntuals amb els
tècnics corresponents.- En una
reunió de l’equip de govern, on es
Tècnica de Joventut
definirien, també, noves línies de
i els joves.
treball i actuació.- Buidat
d’enquestes
es per obtenir una
avaluació i dibuixar línies de futur.

En finalitzar el Pla,
previ a l’inici del
procés pel Pla.

Tècnica de
Joventut.

61

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

Què avaluem?

Avaluació

Disseny

- Els objectius són els adequats? Cal modificar
algun objectiu? Donen resposta a les necessitats
Objectius del
dels joves?- En quin grau s’han assolit els
pla
objectius? S’han programat accions per assolir
assolirlos? Aquestes accions són les adequades?

Metodologia

- S’està complint la metodologia marcada al pla?
És una metodologia realista? Quins problemes
planteja? Cal introduir-hi
hi modificacions?

Programes

- Les actuacions ens apropen als objectius
marcats? Responen a les necessitats del
dels
joves? Cal modificar-les?-Les
Les actuacions es
desenvolupen segons el previst? Quines
dificultats hi trobem? I quines potencialitats? Els
recursos
ursos són els adequats pel seu
desenvolupament? La implicació de la resta
d’agents és la desitjada? Cal modificar la seva
execució?

- El procés d’avaluació és eficient? Hi participen
tots els agents implicats al Pla? Cal modificar
modificarDisseny de
lo?- La temporalització és l’adequada? Cal
l’avaluació
introduir-hi canvis?- Ens és útil l’avaluació que
estem realitzant?

Pla Local de Joventut 2021-2025

Qui ho avaluarà?

Com s’avaluarà?

Quan s’avaluarà?

Equip de govern,
Tècnics de les
àrees implicades,
Tècnica de Joventut
i els joves.

- En trobades puntuals amb
tècnics corresponents.- En una
reunió de l’equip de, on es
definirien, també, noves línies de i Anualment.
actuació.- Buidat d’enquestes per
obtenir avaluació i dibuixar de
futur.

Equip de govern,
Tècnics de les
àrees, Tècnica de i
els joves.

- Entrevistes amb els tècnics i els
regidors de les diferents àrees de
l’ajuntament.

Anualment en termes
generals del Pla i en
finalitzar cada
actuació en concret.

Tècnics de les
àrees, Tècnica de i
els joves.

- Memòria tècnica i econòmica de
cada actuació en finalitzar o de
manera anual en col·laboració
amb tècnics implicats. Enquestes
o entrevistes de satisfacció entre
els participants.

En finalitzar cada o
anualment en les
actuacions de llarga
durada. Si l’actuació
ho requereix els
terminis poden ser
menors.

Tècnics de les
àrees, Tècnica de i
els joves.

- En trobades puntuals amb
tècnics corresponents.- En una
reunió de l’equip de, on es
definirien, també, noves línies de i En finalitzar el Pla.
actuació.- Buidat d’enquestes per
obtenir una avaluació i dibuixar de
futur.
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