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INTRODUCCIÓ
El Pla Local de Joventut és una eina que permet respondre a les necessitats dels i les
joves d'un territori i transformar una determinada situació, donat que ajuda a
conèixer, decidir a partir del coneixement, en la direcció que assenyali el Pla Nacional
de Joventut i els actors municipals (administració, entitats i, naturalment, els joves).
Aquest PLJ consta de dos parts. La primera, és la diagnosi, la radiografia de la situació
dels joves, elaborada a partir de l’anàlisi de dades demogràfiques, qüestionaris a
professionals que treballen amb joves, una enquesta i una dinàmica dirigides als joves.
La segona, és el disseny del PLJ: com es despleguen els recursos existents per a cobrir
les necessitats de la població jove de Mediona.
Ha costat aconseguir la participació de bona part dels actors municipals per a la
preparació d’aquest pla (joves, regidors, professionals...). Pensem que el fet que hi
hagi hagut poca participació té a veure amb trobar-se en una situació amb absència
de grans problemes. Això combinat amb la cultura de la immediatesa i un cert grau de
conformisme entre els joves, hagi portat a aquestes xifres de participació.
Tot i així hem aconseguit prou dades per a completar el PLJ, i esperem que sigui
d’utilitat per a guiar les polítiques de joventut dels propers anys, així com per a
qualsevol persona o entitat interessada en conèixer la realitat dels joves de Mediona.
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DIAGNOSI
Visualització i avaluació de les polítiques de joventut 2018
Aquests són els programes actualment desplegats en el moment de la redacció del PLJ
(juliol 2018).
Eixos

OBJECTIUS

PROGRAMES/
ACTUACIONS
Treballateca

NIVELL
C- Consell Comarcal

Formació Una Eina L - Regidoria de
per a Créixer
joventut
Treball i formació

Facilitar els processos de
transició de la formació al treball Servei d'Ocupació - L, C, N – Consell
Garantia Juvenil
Comarcal
Forma’t

“Efecte D” Pla de
drogues de l’Alt
Penedès

Salut

Cultura

Promoure hàbits saludables i
oferir informació sobre
drogodependències i sexualitat

Generar activitats culturals i
potenciar la creativitat

Igualtat de
gènere

Fomentar els valor de la igualtat
de gènere

Habitatge

Facilitar l'accés a l'habitatge jove

Associacionisme

Donar suport a les iniciatives de
l’Associacionisme juvenil

Oferir informació i
assessorament especialitzat

C- Consell Comarcal,
Mancomunitat Penedès
Garraf

Escola Esportiva
Municipal

L – Regidoria d’Esports

Casal d'Estiu viatge jove

L – Regidoria d’Esports

Tallers de Sexualitat
- Regidoria de
L- Regidoria de joventut
joventut
Punt Mòbil de Salut C – Consell Comarcal
Biblio@ccés i aula
L – Regidoria de Cultura
d'estudi
Creació artística

L- Regidoria de Joventut

En Clau de Gènere

L- Regidoria de Joventut

Campanya «T’han
maleducat»

L, C – Consell Comarcal

Assessoria
d’Habitatge de
Joventut
Sala Jove Punt de
Trobada
Centre Obert
Comissions de
Festes

Cohesió social i
equilibri
territorial

C – Consell Comarcal

PIJ El Pantinkillo

C- Consell Comarcal
L - Regidoria de
joventut
L – Regidoria de
Benestar Social
L – Regidoria de Festes
L- Regidoria de Joventut

Llegenda nivells: L – Local, C – Comarcal i N – Nacional.
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Avaluació.
Avaluació dels programes i actuacions duts a terme al llarg de l’últim Pla Local de
Joventut. Primer, els programes i actuacions «propis» (que

només depenen de la

regidoria de Joventut), i després, al resta de programes i actuacions, on hi participen
altres departaments i institucions.

PROGRAMES I ACTUACIONS DEPENDENTS
DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT
S’han atès entre 20 i 30 joves de mitjana anualment, alguns han
Formació Una Eina per a
Créixer

millorat el seu CV i altres s’han reconduït a una formació més
específica que necessiten una atenció especial. Objectiu assolit.
S’han atès una dotzena de joves de mitjana anualment. Els tallers
es fan a demanda, normalment grups afins. Els primers anys es va
veure que si es feia una convocatòria oberta, no venien per
vergonya. Considerem que els/les joves que han passat per aquests

Tallers de Sexualitat

tallers s’han format adequadament, per què els/les
realitzat

que ho han

demanen més preservatius al PIJ que els que no han

passat pels tallers. Però no tenim dades objectives per poder
assegurar que tota la població de Mediona estigui formada.
Objectiu assolit.
S’han atès una vintena de joves de mitjana anualment. Portant a
Creació artística

terme les iniciatives creatives que ells/elles mateixos/as han
dissenyat. Objectiu assolit.
S’han fomentat els valors d’equitat de gènere de tres maneres: de
manera transversal, com ara el llenguatge inclusiu, perspectiva de
gènere en les polítiques de joventut i actuacions puntuals, com la

En Clau de Gènere

campanya «T’han maleducat» o l´elaboració de Plans d’Igualtat i
col·lectiu LGTBI. En ocasions ens posen d’exemple al Consell
Comarcal. Objectiu assolit.
S’ha donat suport a les 2 associacions íntegrament de joves del

municipi, segons les iniciatives que proposin, així com ser un punt
Sala Jove Punt de Trobada de trobada quan així ho volen, normalment en grups. Objectiu
assolit.
S’han respost una de 60 consultes mensuals de mitjana de
PIJ El Pantinkillo

diferents àmbits (incloent-hi derivacions a altres serveis, tècnics i
professionals). Objectiu assolit.

L’avaluació dels diferents programes que no depenen directament de la Regidoria de
Joventut és la que realitzen les institucions o departaments corresponents. Ens basem
en les seves memòries i avaluacions per a determinar el seu grau d’assoliment dels
objectius.
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PROGRAMES I ACTUACIONS NO
DEPENDENTS DE LA REGIDORIA DE
JOVENTUT
Treballateca

NIVELL D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
ASSOLITS
NO S’HAN
S’HAN ASSOLIT
PARCIALMENT
ASSOLIT

x
x

Servei d'Ocupació - Garantia Juvenil
Forma’t

x

“Efecte D” Pla de drogues de l’Alt
Penedès

x

Escola Esportiva Municipal

x

Casal d'Estiu - viatge jove

x

Punt Mòbil de Salut

x
x

Biblio@ccés i aula d'estudi
Campanya «T’han maleducat»

x
x

Assessoria d’Habitatge de Joventut
Centre Obert
Comissions de Festes

x
x
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Anàlisi de la realitat juvenil
En aquesta primera part recollirem totes les dades possibles per a intentar tenir una
idea el més exacta possible de la realitat juvenil de Mediona. Per a això, farem servir
4 mètodes diferents per a recollir informació: les dades demogràfiques disponibles
(Idescat i Padró municipal), realització d’una enquesta als/les joves de Mediona,
realització d’un qüestionari a tècnics i professionals que treballin amb joves
medionencs i, finalment, una dinàmica amb joves.
Amb la informació recollida amb aquest 4 mètodes, farem l’informe de diagnosi.
Aquest serà l’element central del PLJ, a partir del qual es podran prendre decisions
basades en el coneixement de la realitat dels/les joves de Mediona.
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Recull i anàlisi de dades demogràfiques
Les dades demogràfiques provenen de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i
del Padró municipal. Aquestes dades són de caràcter quantitatiu.

Podem observar un creixement continu de la població la primera dècada del dos mil,
després el creixement s’estanca, començant un lleuger declivi. L'inici d’aquest
estancament coincideix amb l’inici de l’anomenada «crisi» (2008) i el posterior declivi
amb el tancament de la fàbrica SCA i la relocalització de part dels seus treballadors/es
(període 2013 - 16).
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Fent un ràpid repàs a les piràmides de població de Mediona, podem observar que al
2000 teníem una estructura completament envellida, en forma de piràmide invertida,
resultat de l’envelliment de les generacions nascudes entre els anys 50 - 70 i la manca
de creixement de les següents. Al 2009 (recordem, l’any següent de l’explosió de la
crisi) la piràmide havia canviat substancialment. Per una banda havia hagut un
increment de la població més jove (possiblement degut a l’efecte crida de l’escola El
Roure i Epiqueia, la millora de comunicacions i l’augment dels preus de l’habitatge a
Barcelona) i per l’altra, un increment de la població masculina en edat laboral (degut a
la immigració econòmica). Les piràmides dels anys 2013 i 2017 són similars entre
elles. Part de la població masculina immigrada se’n va anar, degut a la crisi, i el
nombre de població jove es manté, tendint a disminuir en les edats més joves.
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2009

2013

2017

Població

2373

2371

2251

Superfície (km2)

47,61

47,61

47,61

Densitat de població (hab./km2)
Nombre de joves (16 i 29 anys).
Índex de joventut
Nombre de joves d’origen estranger
Index de joventut d’origen estranger (sobre la
població total)
Percentatge de joves d’origen estranger.
Percentatge de medionencs d’origen estranger.

49,8
322
13,6%
51

49,8
296
12,5%
38

47,3
226
10,0%
40

2,1%
15,8%
9,73%

1,6%
12,8%
8,31%

2,0%
17,7%
7,4%

Font: Idescat

Actualment Mediona té 2251 habitants. L'índex de joventut es manté per sobre el
10%, tot i que també pateix una lleugera i constant disminució. Pel que fa a la joventut
d’origen estranger, tot i la davallada del 2013, sembla que es manté sobre el mateix
nivell.
Les dades de la piràmide de població ens presenta un escenari en els següents 5 anys
en què pot arribar a augmentar el nombre de joves d’entre 16 i 29 en uns 100
individus, que significaria gairebé la meitat més de joves, respecte la xifra actual. Això
es produiria si no hi hagués una gran emigració de la població jove.
La proporció d’homes i dones a totes les edats està equilibrada (50,2% i 49,8%
respectivament) i amb una lleugera sobrepoblació femenina entre els joves de 16 a 29
anys (44,7% homes, 55,3% dones).
Pel que fa a la població d’origen estranger, si la comparem amb la mitjana catalana i
comarcal (16% i 11% respectivament, dades Idescat), veurem que està per sota, i que
és una dada que s’ha anat reduint amb els anys (possiblement a conseqüència de la
crisi).
Aquest any s’ha decidit harmonitzar la definició de jove amb els criteris de l’Idescat i
la majoria d’organismes de la Generalitat de Catalunya, de tal manera que
considerarem joves a totes aquelles persones amb edats compreses entre els 16 i 29
anys. Als PLJ anteriors el rang d’edats anava de 15 a 29 o de 15 a 30 anys. Les
comparacions amb dades dels PLJ anteriors també han estat corregides per a adaptarse a la definició d’edats actual.
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Població Mediona 2017 per nuclis.
Nom
Homes Dones Total
Total
Can Paixano
16
17
33
1%
Can Xombo
20
17
37
2%
Cases Noves de Can Pardo
71
68
139
6%
Quadra d'Agulladolç
14
13
27
1%
Sant Joan de Mediona
392
390
782
35%
Sant Pere Sacarrera
35
46
81
4%
Font del Bosc
404
415
819
36%
Sant Elies
139
128
267
12%
Can Verdaguer
24
14
38
2%
Monterrey Parc i Can Xamaio
16
12
28
1%
Total 1131 1120 2251
100%
Font: Idescat i elaboració pròpia.

Edats
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Total:

Població de Mediona entre 16 i 29 anys
Homes Dones
Total % homes % dones
8
13
21
38,1%
61,9%
12
10
22
54,5%
45,5%
9
10
19
47,4%
52,6%
8
15
23
34,8%
65,2%
4
14
18
22,2%
77,8%
7
8
15
46,7%
53,3%
5
5
10
50,0%
50,0%
13
8
21
61,9%
38,1%
7
11
18
38,9%
61,1%
5
5
10
50,0%
50,0%
3
9
12
25,0%
75,0%
6
8
14
42,9%
57,1%
5
5
10
50,0%
50,0%
9
4
13
69,2%
30,8%
101
125
226
44,7%
55,3%
Font: Padró municipal.
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La població jove de Mediona de 16 a 29 anys és de 226 persones. Està repartida
proporcionalment als seus nuclis, concentrada a Sant Joan i la Font del Bosc (79% de
la població jove). Tal i com s’ha esmentat anteriorment, hi ha una lleugera
sobrepoblació femenina.
Si ens centrem en la població jove estrangera, representa el 17,7% de la població jove
(una dada en sintonia amb la mitjana catalana). D’aquesta població, el 47,5%
provenen del Marroc, mentre que la resta està molt repartida entre altres
nacionalitats. Aquestes dades segueixen la tendència de les dades recollides als 2
anteriors PLJ. Entre els joves d’origen estranger, la distribució per gèneres està més
normalitzat (40% homes i 60% dones) que als anteriors PLJ (2009, 2013). Aquesta
distribució era més desequilibrada, hi havia 2/3 de dones i 1/3 d’homes. No disposem
de prou dades per a aventurar una explicació.
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Del total dels 226 joves de Mediona, 76 estan actualment estudiant, des de secundària
post obligatòria a estudis universitari. Això representa un 33,6% dels joves. Tots ells
fora del municipi (dades Idescat).
Joves segons els estudis que estan cursant. Curs 2016 – 17.
Cicles form. Cicles form.
ESO
Batxillerat
Universitat
Total
Grau mitjà
superior
6
19
20
9
22
76
7,9%
25,0%
26,3%
11,8%
28,9%
100,0%
Font: Idescat.

Tant el Roure com l’Epiqueia ofereixen educació secundària obligatòria, però no estan
reflectides en aquesta taula. L’estiu del 2017 el Roure va obtenir l’autorització oficial
del Departament d’Ensenyament i l’Epiqueia està en tràmits per obtenir-la. És per això
que no consten els seus alumnes en aquesta taula.
Analitzem altres dades que no tenen a veure directament amb la població jove, però
que són de gran importància pel seu impacte al conjunt de la població.
Index vehicles per habitant
Parc de vehicles. 2016
Mediona Alt Penedès Catalunya
Turismes
0,57
0,52
0,45
Motocicletes
0,11
0,09
0,10
Vehicles industrials
0,16
0,14
0,11
Altres
0,04
0,05
0,02
Total
0,88
0,80
0,68
Font: Idescat.

L’índex de vehicles per habitant, i especialment el de turismes, és més elevat que la
mitjana de Catalunya i de la comarca. És una dada coherent amb un poble amb un
transport públic gairebé inexistent.
Per una altra banda, les dades de mobilitat relacionades amb el treball de les que
disposa l’Idescat són del 2001, abans de la crisi i de la deslocalització de la fàbrica
SCA. Per tant, s’ha decidit no utilitzar-les.
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Població. Per relació amb l'activitat
econòmica. 2011
Població ocupada
Població desocupada
Taxa d'activitat

Taxa d'atur 2018

Mediona
15,3%

Mediona
65,5%
34,4%
72,1%

Alt
Penedès
11,1%

Alt
Catalunya
Penedès
77,2%
74,3%
22,8%
25,7%
67,6%
65,7%
Font: Idescat.

Catalunya
12,2%
Font: Idescat.

Disposem de dades de la població desocupada bruta (diferència entre la població total
i la població ocupada) i de la taxa d’activitat del 2011. Tot i que ja són una mica velles,
destaca la baixa ocupació i l’alta taxa d’activitat. Però aquestes dades estan en
sintonia amb la taxa d’atur de Mediona d’enguany, que és superior a la mitjana de
Catalunya i a la de la comarca. De fet, Mediona és el tercer municipi de l’Alt Penedès
amb una taxa d’atur més elevada. És possible que aquestes dades d’atur encara
estiguin influïdes per la deslocalització de l’SCA i els acomiadaments de la Naulover.

Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació
Alt
Mediona
Catalunya
del compte de cotització. Per sectors. 03/2018
Penedès
Agricultura
0,0%
0,4%
0,3%
Indústria
14,8%
38,2%
16,1%
Construcció
15,2%
4,5%
4,9%
Serveis
70,1%
57,0%
78,7%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
Font: Idescat.

Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S. segons
Alt
Mediona
Catalunya
ubicació del compte de cotització. Per sectors. 03/2018
Penedès
Agricultura
14,1%
9,1%
4,3%
Indústria
8,5%
10,0%
8,7%
Construcció
18,3%
14,4%
12,1%
Serveis
59,2%
66,4%
74,9%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
Font: Idescat.

De les afiliacions al regim general de la seguretat social i d’autònoms, destaquen 2
dades. La primera és el nombre d’autònoms dedicats a l’agricultura i els pocs
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treballadors del mateix sector. Les dades concorden amb un model d’explotació
agrària petita, molts cops individual, i amb poca necessitat de temporers (o bé amb
contractació d’autònoms com a treballadors agrícoles).
Per una altra banda, destaca l’alt percentatge d’autònoms i treballadors del sector de
la construcció. Especialment el de treballadors, que triplica les mitjanes comarcals i
catalanes. Aquest fet pot esdevenir un problema si no hi ha prou oferta en construcció,
o si no es reorienta professionalment aquest grup.
Alt
Alt
Catalunya Mediona
Catalunya
Penedès
Penedès
Habitatges familiars. Per tipus. 2011
Principals
886
40459
2944944
45,8%
75,9%
76,2%
Secundaris
862
5830
470081
44,5%
10,9%
12,2%
Buits
187
7002
448356
9,7%
13,1%
11,6%
Total
1935
53291
3863381 100,0% 100,0%
100,0%
Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011
De propietat
704
32090
2188657
79,5%
79,3%
74,3%
De lloguer
135
5747
582701
15,2%
14,2%
19,8%
Altra forma
:
2622
173586
~ 5,3%
6,5%
5,9%
Total
886
40459
2944944 100,0% 100,0%
100,0%
Font: Idescat
Habitatges i llars

Mediona

En relació als habitatges, destaca la gran quantitat d’habitatges secundaris (gairebé la
meitat) del municipi en relació a les mitjanes de la comarca i de Catalunya. És degut a
la gran afluència regular d’estiuejants i persones que venen a passar el cap de
setmana. També cal destacar que hi ha menys d’un 10% d’habitatges buits (menys
que les mitjanes comarcal i catalana) i només un 15% d’habitatges de lloguer, que
també entra dintre de la normalitat estadística en el nostre entorn. Recordem que
aquestes dades d’habitatge ja són una mica velles, però no disposem de dades més
actualitzades.
Resum de l’anàlisi de les dades demogràfiques:



La població és manté, tot i patir una lleugera davallada.



Probable augment de gairebé el 45% de la població jove en els següents 5 anys (depenent de
moviments migratoris).



La distribució de la població jove als diferents nuclis del municipi és proporcional a la resta de
població.



Mediona té una taxa d’atur superior a la mitjana comarcal i catalana.



Mediona té un percentatge de gent dedicada al sector construcció que triplica les mitjanes
comarcal i catalana.



La meitat dels habitatges són segones residències.
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Enquesta a joves
S’ha preparat una enquesta dirigida al jovent medionenc. Es vol obtenir informació
quantitativa (en la mesura que el perfil dels enquestats coincideixi amb l’obtingut per
les dades demogràfiques) i qualitativa.
Aquesta té els següents apartats: perfil de l’enquestat (dades personals), estudis i
mobilitat, coneixement dels programes i recursos dirigits als joves (difusió i
comunicació,

programes

de

joventut),

ocupació,

habitatge,

associacionisme

i

participació (cultura i vida social) i oci, consum, salut i hàbits de vida i mobilitat. S’ha
emprat l’eina Google Forms per a realitzar-la.
A l’Annex es pot consultar l’enquesta, el buidatge i anàlisi dels resultats. Degut al
reduït nombre de participants que han contestat l’enquesta, no hem aconseguit una
mostra representativa. Tot i així, ha contestat l’enquesta un 11% de la població jove
de Mediona (un alt percentatge), i els resultats quantitatius segueixen sent útils a
mode orientatiu, les comparacions en referència a una de les variables del perfil són
perfectament vàlides, així com els resultats qualitatius. Aquí presentem un resum.
Perfil.
El perfil majoritari de les persones que han respost l’enquesta és següent: dona, de 21
anys, que viu a Sant Joan de Mediona i estudia.
Programes i serveis de joventut.
Hi ha un 23,5% dels enquestats que no saben molt bé com comunicar-se amb
l’Ajuntament. La majoria de comunicacions amb l’Ajuntament són presencials, però el
principal canal de rebuda d’informació són les xarxes digitals dels equipaments
municipals.
Dels diferents serveis i programes dirigits a la joventut a Mediona, els més coneguts i
valorats són el Pantinkillo i l’Escola Esportiva Municipal. El primer rep consultes
relacionades amb estudis i feina, mentre que els segon les rep relacionades amb l’oci
no consumista i els hàbits saludables.
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Ocupació

Figura 17

El 53,3% dels enquestats tenien feina en el moment de respondre l’enquesta.
d’aquests, menys de la meitat (43,8%) tenia un contracte indefinit. Hi ha molta
precarietat pel tipus de contracte (s’ha descartat que els contractes a temps parcial
siguin complementaris als estudis). Els ingressos hipotètics mitjans (calculats a partir
del que cobren a l’hora i altres consideracions) són més baixos que la mitjana de sous
catalans.
Els recursos coneguts i utilitzats per cercar feina són, principalment les xarxes socials
personals (amics, coneguts i familiars), i després els portals privats de cerca de feina,
Habitatge.

Figura 23

Pel que fa a l’habitatge, la gran majoria dels enquestats (70%) viu amb els pares.
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Figura 24

Els pocs enquestats que viuen emancipats, tenen uns habitatges amb bona relació
preu-superfície.
De la mateixa manera que a la cerca de feina, els principals recursos utilitzats per
trobar habitatge són les xarxes socials personals i els portals privats de cerca de pisos.
Una mica menys de la meitat (46,7%) considera que no és fàcil trobar habitatge a
Mediona

i

les

principals

raons

són

la

poca

oferta

d’habitatges

de

lloguer

(principalment) i els preus elevats.
Cultura i vida social.

Figura 28

El 30% dels joves pertany a alguna associació, i el 15% està densament integrat en el
món de l’associacionisme (pertany com a mínim a 2 associacions).
Els joves enquestats, no tenen gaire llibres a casa (el 43,3% tenen menys de 50 a
llibres a casa) i el grup de lectors regulars (que llegeixen com a mínim un llibre al
trimestre per plaer) és un 17,8% inferior a la mitjana catalana.
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Les activitats culturals que més freqüentment fan els joves enquestats és anar al cine,
la música en directe i el teatre. La principal raó per la que no fan més activitats
culturals és la manca de temps.

Figura 35
El 43,3% dels enquestats declara conèixer algun tipus de discriminació a Mediona.
D’aquestes, la majoria són per assetjament escolar.
El 53,3% dels enquestats opinen que hi ha conflictes que involucren als joves de
Mediona. Aquests conflictes són de 2 tipus. Els que impliquen diferents grups de joves
entre si (en cap cas s’ha detectat cap tipus de violència) i els que estan relacionats
amb alguns grups de joves i el maltractament dels espais públics.
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Oci, consum, salut i hàbits de vida.

Figura 38

Aquí podem observar 3 patrons diferents de distribució d’activitats. El primer, que el
formen les activitats en que aproximadament hi ha la mateixa quantitat d’enquestats
que li dediquen temps en les 3 franges horàries. Serien la pràctica d’esports, la
formació i estudiar. En els 3 casos, podria ser preocupant la manca de temps dedicat a
cada activitat (aproximadament, un terç dels enquestats hi dediquen 0 hores a la
setmana). Després tenim les activitats en que la gran majoria d’enquestats hi
dediquen d’1 a 3 hores a la setmana, o sinó més, però molt pocs 0 hores: Veure TV,
series i les tasques de la llar. Per raons ben diferents, ens pensem. I pel que fa a les
tasques de la llar , hem comprovat que entre més hores s’hi dediquen, més creix la
proporció de dones, i més baixa la d’homes. Finalment, tenim la resta, que no
presenten un patró similar. Llegir, a qui la majoria hi dedica entre 1 i 3 hores a la
setmana, però que hi ha la mateixa quantitat d’enquestats que hi dedica més o menys
temps. I estar amb els amics, que és l’activitat a la que hi dediquen més temps.
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Figura 41
Les activitats principals que fan els enquestats en el seu temps lliure és estar-se a
casa (27,4%) i estar pel carrer o practicar esport (ambdues 17,7%).En referència al
consum de drogues podem comprovar que es centra en 3 substàncies (alcohol, tabac i
cànnabis) que tenen molta acceptació social i un paper important en els rituals de
transició al món adult. Els enquestats declaren que tenen prou o bastanta informació
sobre drogues i addiccions (96,7%) i sobre salut sexual i reproductiva (86,7%). I que
els principals canals per a recollir informació són les xarxes socials personals (amics i
coneguts), seguides de la cerca per internet (en cas d’informació sobre la salut sexual,
les dones contemplen més opcions que els homes).

Figura 46
22
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Mobilitat.

Figura 48
El vehicle privat és el principal mitja de transport més utilitzat (41,4% en
desplaçaments en general).

Figura 49
Les principals raons per desplaçar-se fora de Mediona són la feina (34,4%), els estudis
(29,5%) i l’oci (21,3%). Hi ha hagut altres preguntes referents a la mobilitat i en totes
s’evidencia la necessitat de millorar les possibilitats de mobilitat del jovent per tal de
poder accedir a les opcions vitals (estudis, ocupació, cultura, etc...).
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Figura 50

Finalment, hi ha una mica més d’un quart dels enquestats (26,7%) que podria estar
incorrent en una conducta de risc: anar de festa amb el vehicle propi.
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Resum dels resultats de l’enquesta.



Poca representativitat de l’enquesta: dones i habitants de Sant Joan de Mediona
sobrerepresentats. Més atenció als discursos, que no pas a les dades.



Programes i serveis de joventut.
◦

Bona valoració del Pantinkillo i l’Escola Esportiva Municipal.

◦

Coneixement limitat d’altres serveis i programes.

◦

Detectat un grup que no coneix les vies de comunicació amb l’Ajuntament.



Ocupació.



Habitatge.

◦



Treball precari: temporalitat i ingressos per sota la mitjana catalana.

◦

La gran majoria d’enquestats (70%) viu amb els pares.

◦

Bona relació preu - superfície entre els pocs que en tenen.

◦

Poca oferta de lloguer i preus alts.

Cultura i vida social.
◦

30% dels enquestats pertanyen a alguna associació (la meitat en pertanyen a 2, com a
mínim).

◦

Les activitats culturals més concorregudes són cine, música en directe i teatre.

◦

El principal impediment per assistir a altres activitats culturals és la manca de temps.

◦

Hàbits lectors per sota la mitjana catalana.

◦

Bullying com a principal discriminació declarada.

◦

Detecció de 2 tipologies de conflictes que impliquen joves:

▪
▪


Diferents grups de joves entre si.
Grups de joves que maltracten l’espai públic.

Oci, consum, salut i hàbits de vida.
◦

Les activitats principals dels joves són estar-se a casa, pel carrer o fer esport.

◦

Les prevalences (proporció de consumidors respecte de la població total) de consum de
drogues dels enquestats són inferiors a la mitjana catalana, excepte en el cas del cànnabis.

◦

Declaren que tenen prou o bastanta informació sobre drogues i addiccions (96,7%) i sobre
salut sexual i reproductiva (86,7%).





Mobilitat.
◦

Imprescindible per a l’estudi, la feina i l’oci.

◦

Consens i percepció de que és una problemàtica important a resoldre.

Comunicació:
◦

Els principals recursos per cercar feina, habitatge són els contactes personals i els portals
privats d'internet.

◦

El principals recurs dels joves per informar-se són els contactes personals, i després internet.

◦

Poc ús dels serveis públics per buscar feina, habitatge o informació.
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Qüestionari a tècnics
Una de les fonts d’informació més importants són les opinions dels i les tècnics/ques i
experts/es que treballen habitualment amb persones joves. Per a això hem preparat 3
tipus de qüestionaris dirigits a 3 perfils diferents: regidors, tècnics i professionals. Els
qüestionaris pregunten sobre alguns temes generals de joventut, i hi ha algunes
preguntes específiques segons al perfil a qui va dirigit. Aquests qüestionaris ens
proporcionaran informació qualitativa de primera categoria.
S’han enviat qüestionaris a tots els regidors/es de l’Ajuntament, tant del govern com
de l’oposició.
Els qüestionaris a tècnics s’han enviat a l’auxiliar administratiu del Pantinkillo (tècnic
de joventut en funcions), al monitor del poliesportiu (tècnic d’esports en funcions) i a
la tècnica d’ocupació, l’educadora i la treballadora social del Consell Comarcal.
Els qüestionaris dirigits a professionals que treballen amb joves s’han enviat a les
treballadores del Centre Obert de l’Ajuntament, els professors d’anglès i català del
Pantinkillo i a les directores de l’Epiqueia, el Roure, l’Institut Vall de Mediona (Sant
Quintí de Mediona) i l’IES Vallbona d’Anoia.
Només hem obtingut resposta del tècnic de joventut en funcions, la tècnica
d’ocupació, una treballadora del centre obert, la professora i el professor d’anglès del
Pantinkillo, la directora de l’Institut Vall de Mediona, la regidora de joventut i de
l’alcalde. La resta de persones a les que se’ls hi ha demanat participació en el
qüestionari, o bé no han contestat, o no han retornat el qüestionari contestat, o han
manifestat que no tenen prou coneixement de la joventut de Mediona per a contestar
informació rellevant.
A l’Annex es poden consultar les preguntes dels 3 tipus de qüestionaris, així com els
qüestionaris contestats.
Buidatge dels qüestionaris per eixos.
El buidatge dels qüestionaris el farem per eixos, coincidint amb les preguntes; el
primer eix correspon a 4 preguntes del qüestionari de tècnic i 2 preguntes del
qüestionari de regidors. La resta d’eixos, són preguntes comuns a tots els
qüestionaris.
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Programes de joventut i serveis de joventut al municipi.
Les preguntes sobre programes de joventut i altres programes públics que englobin a
joves, estaven destinades a comprovar el nivell de coneixement del personal tècnic
sobre aquest programes i a sondejar si hi havia algun programa públic que oferís
serveis als joves, però que no haguéssim detectat inicialment. A més dels tècnics,
també se’ls hi pregunta als regidors sobre la utilitat dels programes i serveis
actualment implementats (preguntes sobre si els programes cobreixen les necessitats
des joves i les mancances dels serveis i programes).
Només han contestat 2 tècnics (el de joventut i la d’ocupació). El nivell de
coneixement de programes és el pertinent i no hem detectat cap altre programa que
afecti al jovent. Recordem que es poden consultar el programes actuals al primer
apartat del present PLJ. Pel que fa a l’avaluació d’aquests programes, aquí podem
afegir les respostes de l’alcalde i la regidora de joventut. Des d’ocupació es respon
que cada cop s’utilitza més el seu servei i que caldria trobar maneres d’augmentar la
participació dels joves. Des de joventut es diu que s’intenta arribar a tots els àmbits
(formació, treball, salut, esport, gènere, cultura, oci...), però es manifesta que cal més
personal per poder aconseguir-ho. Des del govern municipal, que hi ha la voluntat
d’obrir-se a les peticions que arribin, i que caldria una millora de transport públic i
connexió entre nuclis.
Els temes que més interessen a la joventut.
Els dos temes més esmentats són el de la mobilitat i l’interès artístic. Les dificultats de
mobilitat inclouen la manca de transport públic i la necessitat de vehicle propi, que
impliquen una limitació a les oportunitats vitals (estudis, feina, oci...), fins i tot a nivell
de diferents nuclis del mateix municipi. Per una altra banda, aquest interès artístic
inclou la interpretació (els grups de teatre), la cultura, música i l’oci i entreteniment en
general. Especialment l’oci i entreteniment: «No trobar més opcions per sortir de casa
i no anar a parar al carrer»1.
Altres temes que sorgeixen al preguntar sobre què interessa al jovent del poble són:
els esports, llocs per a trobar-se entre ells/es, conflictes a l’institut, la política nacional
i la feina.

1 Directora de l’IES Vall de Mediona.
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Riscs potencials.
Entre els riscs potencials sorgeix un altre cop la manca de mobilitat (amb les seves
limitacions per a les opcions vitals): «la mobilitat a Mediona suposa un greuge pel seus
habitants doncs molts i moltes joves no poden accedir a activitats extraescolars o de
reforç fora del municipi perquè no tenen com desplaçar-se.» 2 També trobem alguns
comportaments de risc. Entre aquests comportaments de risc està el passar molta
estona al carrer sense supervisió. Tot i que també es percep com una potencialitat
positiva, hi detecten comportaments de risc relacionats amb el consum de cànnabis i
freqüentar ambients sense regulació d’horaris i normes: «entrar en contacte amb
diferents generacions que fan llargues estones al carrer i no fent una vida sana. Això
facilita l’accés al consum de substàncies nocives, i a què es vagin despenjant de
qualsevol context que impliqui unes normes / responsabilitat.» 3 «Un altre aspecte
problemàtic pot ser el consum de cànnabis entre el jovent, que passa moltes estones
al carrer sense fer cap activitat ni assistir a cap recurs.» 4
Aquests comportaments de risc estan centrats en joves encara escolaritzats, o que
han deixat els estudis fa relativament poc.
Un altre focus de preocupació, centrat en joves una mica més grans, són la
desmotivació i la manca perspectives de futur: «A mi el tema que més em preocupa
és la desmotivació o l’apatia que poden tenir algunes persones “Ni-Ni” que els treu les
ganes de lluitar»5, «la frustració de no tenir un futur. En alguns casos, i relacionat amb
l’anterior, risc d’exclusió social, sobre tot a urbanitzacions.» 6.
Però, el més important d’aquest apartat és que també es manifesta la percepció de
que no hi ha problemàtiques o grans riscos potencials pels joves de Mediona. Això ens
ha de fer reinterpretar els comportaments de risc i la desmotivació, que potser es
tracta de casos poc freqüents (no per això menys mereixedors de la nostra atenció).
Punts forts.
Quan es pregunta pels punts forts dels i les joves de Mediona, apareixen 2 tipus de
resposta. La que es centra en la l'accés a serveis i recursos del municipi, portar hàbits
de vida saludables (entre ells l’esport), l’entorn on viuen... I l’altra, que es centra en la
capacitat de mobilització, creativitat i esforç a l’hora de dur a terme una activitat que

2
3
4
5
6

Treballadora del Centre Obert.
Directora de l’IES Vall de Mediona.
Treballadora del Centre Obert.
Alcalde.
Tècnic de joventut en funcions.
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els hi agradi. També hi ha consens en aquest últim punt, que els hi ha d’agradar per a
que s’impliquin: «Si els motiva alguna cosa, hi participen molt activament» 7.
Projectes a prioritzar.
Hi ha consens en que s’ha de millorar l’oferta lúdico-educativa per als joves. En alguns
casos es centren en la franja d’alumnes de 12 a 16 anys (tot i que ja hi ha espais
habilitats per a aquests perfils), en altres en els espais artístics, creatius i culturals o
en la millora dels recursos (materials, horaris, força de treball...). Per una altra banda,
hi ha tota una sèrie de coses genèriques que s’haurien de prioritzar: «Transport, suport
a l’emprenedoria, banda ampla, promoció de turisme mediambiental, habitatge» 8.
Recomanacions pel PLJ.
Quan preguntem sobre què hauria de recollir el PLJ, la majoria de respostes es tornen
més abstractes i moltes d’elles van encaminades a oferir eines per a que els joves
puguin desenvolupar tot el seu potencial. Després hi ha tota una sèrie de respostes
que pivoten a l’entorn de la participació: «La opinió dels i les joves» 9, «plasmació de
les inquietuds detectades (...) i una finestra per escoltar-los» 10, «El que es desprengui
del que surti del que han demanat els joves» 11. Tot aquest grup de respostes es pot
encabir en la necessitat de realitzar una diagnosi el més precisa possible.
I, finalment, demandes una mica més concretes: mesures orientades a un lleure
diferent de l’esportiu i que permeti reorientar les activitats del grup de joves que
passen temps al carrer amb comportament de risc, plans de formació i projectes
associatius.
Comentaris.
Des de l’IES Vall de Mediona, detecten un grup de joves que ha anat «guanyant en
agressivitat i pèrdua de control, desmotivació i pèrdua del respecte per les normes
més bàsiques de convivència»12, tot i que recalquen que es tracta d’un grup petit. Des
del Centre Obert diuen que alguns del seus usuaris estan «descontents amb l'institut i
es mostren desmotivats per la manera d'ensenyar i sobretot per la manera de
gestionar els conflictes. (...) no es senten tinguts en compte allà (referint-se a les
7 Treballadora del Centre Obert.
8 Tècnic de joventut en funcions.
9 Tècnica d’ocupació.
10 Alcalde.
11 Directora de l’IES Vall de Mediona.
12 Directora de l’IES Vall de Mediona.
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seves opinions, etc)»13. Part d’aquests grupets estan formats per les mateixes
persones. Per una banda, ens assenyala un grup al que se li hauria de fer un
seguiment i, al mateix temps ens indica que els programes i protocols que hi ha
actualment funcionen correctament, ja que part d’aquests joves estan gestionats pel
centre obert i el Pantinkillo.
Però dels comentaris de tots els qüestionaris, reproduirem el següent de manera
íntegra, ja que ens sembla un bon resum de la situació dels i les joves de Mediona:
«Bé, suposo que com conec altres poblacions puc comparar i opino que la situació de
la joventut a Mediona no és negativa. Cert, que hi ha mancances de treball, però és un
poble petit i no hi ha massa empreses que en puguin donar. L’emprenedoria està a
l’abast de pocs per temes econòmics o creatius. La feina se circumscriu a una fàbrica,
l’ajuntament i els plans ocupacionals, i algunes pimes, sobretot lligades a l’alimentació
i begudes. Els més joves acostumen a començar la seva vida laboral com a cambrers,
monitors o peons agrícoles. Però hi ha més empreses a la comarca. Qui vol estudiar ho
fa, això sí, ha de matinar per agafar el bus o treure’s el carnet de conduir. No hi ha una
oferta cultural com la de Barcelona, però deu ni do la d’activitats que es fan!
Organitzades per l’ajuntament o altres institucions públiques, o les que organitzen les
entitats i associacions del poble. Hi ha un teixit social que també ajuda a que quan hi
ha problemes, aquests no siguin tan greus. El medi ambient també ajuda a tenir hàbits
saludables i l’esport és una de les activitats més practicades. Vivim en un lloc on ens
agrada queixar-nos, i això és bo per fer crítica i millorar. Hi ha molt per millorar, i tant,
però precisament els joves tenen aquesta tendència. I està bé escoltar-los. A vegades,
només necessiten que algú els escolti. Només cal que utilitzin els canals més
efectius»14.

13 Treballadora del Centre Obert.
14 Tècnic de joventut en funcions.
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Resum dels qüestionaris.



La valoració general de tècnics i professionals és que la situació general dels joves de Mediona
és bona, i que no hi ha cap problemàtica específica del poble, més enllà de la mobilitat.



Mobilitat: aquest és el principal problema estructural del municipi, limita moltes opcions vitals.



Hi ha una demanda de més oci i lleure estructurat (tant com a eina d’integració social com a
objectiu per se).



Bona valoració dels serveis dirigits a joves (Pantinkillo, l’Escola Esportiva Municipal...) i de



El compromís i dedicació de la joventut de Mediona, quan troben un projecte que els engresca.



Existència de 2 petits grups que requereixen el manteniment del seguiment actual.

l’entorn natural.

◦

El de joves en edat escolar que passen molt de temps al carrer, en àmbits sense regles
bàsiques de convivència i amb consum problemàtic de cànnabis.

◦

Joves desmotivats i sense perspectives de futur, alguns en risc d’exclusió social.
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Dinàmica amb joves
Objectiu.
L’objectiu de la dinàmica participativa és ajudar a completar la diagnosi amb dades de
caràcter qualitatiu. Tot i que amb l’anàlisi de les dades demogràfiques, les entrevistes
a tècnics i professionals i l’enquesta, ja tenim una idea bastant clara de la situació dels
joves de Mediona, volem aplicar una tècnica participativa a la diagnosi per a
identificar quines són les prioritats dels joves. Així podrem descobrir si hi ha alguna
preocupació o tema que no haguem detectat, o bé podrem confirmar i ampliar la
informació ja recollida.
Hem de tenir en compte que els resultats d’aquesta dinàmica, a més de ser
qualitatius, no són necessàriament generalitzables a la resta de joves del poble, però
en aquest apartat estem cercat la diversitat de discursos.
Les tècniques.
Utilitzarem principalment dues tècniques. La primera s’anomena «visions de futur» 15.
Consisteix en preguntar com s’imaginen la vida dels/les joves de Mediona a 5 anys
vista, en el millor i en el pitjor dels casos. Això ens indicarà les preocupacions i
interessos dels joves, i és en aquesta etapa on esperem que sorgeixin possibles
problemàtiques o preocupacions que no hagin estat detectades anteriorment.
Després es farà una adaptació de la tècnica «buzz groups» 16 (treball en grupets
temàtics per a produir idees resumides en targetes) per a recollir propostes
consensuades.
Les condicions ideals foren que poguéssim escollir el perfil dels participants, però atès
que el nombre total de joves del municipi és bastant baix, és poc probable que ho
aconseguim.
Desenvolupament de la dinàmica.
18:00 – 18:15h Arribada dels participants. Benvinguda.
18:15 – 18:30h Explicació del perquè de la Jornada de participació, què farem i com.
 Justificació política.
 Esquema i horari de la Jornada.
 Regles del joc.
18:30
19:00/15h

– Visions de futur. Diagnosis.
Desenvolupament: el dinamitzador reparteix post-its i demana a cada participant que pensi,

15 JOEL, Martí. (2006). Tècniques participatives per al debat grupal. (1ª ed.). Barcelona. Diputació de Barcelona,
Organisme Autònom Flor de Maig. P. 45.
16 JOEL, Martí. (2006). Tècniques participatives per al debat grupal. (1ª ed.). Barcelona. Diputació de Barcelona,
Organisme Autònom Flor de Maig. P. 34.
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individualment, en 5 anys les coses que poden anar millor a Mediona (relacionades amb els joves)
i que les anoti de forma resumida en un post-it (1 per idea). És pot limitar a 5 idees per persona si
hi ha molts participants. Després s’explica cada idea en veu alta (encara no és moment del debat,
però es poden aclarir dubtes), i s’enganxen al paperògraf (s’intenten agrupar temàticament).
S’intenten consensuar temes. És molt important començar per les visions positives (sempre són
més difícils d’obtenir). Aquesta primera part ha de durar 15-20’. Després és repeteix el mateix
procés però amb les visions negatives.

19:00/15
19:30/45h

– Buzz groups. Propostes.
Desenvolupament: el primer que s’ha de fer és recordar que han de ser propostes assumibles des
de l’Ajuntament. Es fan grups de 2 o 3 persones per a cada tema que hagi sortit de la dinàmica
anterior. Els participants disposen de 10 minuts per pensar 5/6 propostes (s’anoten de manera
resumida al un post-it, 1 per proposta). Després és fa una ronda ràpida de presentació de
propostes, es pengen al paperògraf per temes). Queda una estona (15’) per a el debat (que hauria
de girar al voltant de la possibilitat d’aplicació d’aquestes propostes i a la cerca de consens) i, si
queda temps i el dinamitzador així ho valora, es poden prioritzar (cada persona té un total de 3
vots per valor d’1, 2 i 3 punts que pot assignar a 3 propostes).

Sintetitzar el procés.
19:30/45
20:00h

– Cloenda.
Agraïment. Passar la fitxa de valoració. Preguntar si algú necessita un
certificat d’assistència. Recordar-los-hi que els hi enviarem l’informe, i que
podran consultar el PLJ. I que si volen seguir participant, que és una carrera de
fons (es poden recollir dades de qui vulgui seguir participant en cas que
s'engegui un procès participatiu).

Buidatge.
A la dinàmica van venir un total de 4 joves. Malgrat la difusió (avisos al butlletí
municipal des del mes anterior, enganxada de cartells, recordatoris recurrents al
Facebook del Pantinkillo i ús de les xarxes personals) només en van venir 2 joves (21 i
23 anys), així que vam decidir canviar la dinàmica. Vam fer una xerrada informal semidirigida amb els mateixos apartats: visions de futur i propostes. Quan portàvem 15-20
minuts es va afegir una noia (27 anys). Aquests 3 participants són nascuts i viuen a
Mediona. Quan s’havia acabat la dinàmica, va aparèixer un altre participant (23 anys,
nascut al Marroc, però porta molts anys vivint a Mediona). Vam repetir la xerrada en
petit format breu. Tots ells viuen a Sant Joan de Mediona.
Eixos i punts importants
Ocupació.


Visió compartida de que hi ha poca oferta de feina al poble: bars, cangurs,
monitors... «Si perds la feina, no tens res».



El Casal d’Estiu també produeix oferta de feina, però només a determinades
persones. Es parla d’«entxufe».

Mobilitat.


Consens en que és un problema. Influeix en les possibilitats de trobar feina i
d’estudiar.
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Com a conseqüència, fa que molts joves acabin marxant del poble.

Habitatge.



Consens en que hi ha molt poc lloguer. «Aquí no hi ha res». I que, a més, han
pujat els preus de lloguer. «Si vius amb els pares i vols viure sol, no pots».
Parlen de llistes d’espera llargues.



Consideren que aquest fenomen fa fora a gent del poble, ja que els lloguers són
més barats als pobles del voltants.



Quan es pregunta per què, és respon unànimement «per les escoles». Les
famílies que porten nens a les escoles (el Roure i Epiqueia) acaben llogant els
pocs habitatges disponibles que hi ha al poble.



No creuen que sigui bona idea construir més pisos (tenint en ment el model de
construcció anterior, que implica arrasar l’entorn).



Manifesten que es complicat compartir pis a Mediona, és més senzill a les
ciutats.



Un participant manifesta que «els pisos són baratos», argumentant que els
pisos a Vilafranca del Penedès han pujat molt de preu.

Migracions i creixement del poble


Tot i que hi ha moltes activitats al poble, la gent marxa (parlant de «la gent del
poble»).



El creixement (en referència a les famílies que venen a escolaritzar els infants a
l’Epiqueia i el Roure) del poble «fa por», parlant de les repercussions en la
disponibilitat d’habitatge.



El jovent se’n va, no hi ha incentius per quedar-se «lo raro és quedar-se».



A la pregunta de «volta món i torna al Born»: si que hi ha gent que torna al cap
de molts anys, per formar una família.



Raons pe anar-se’n: mala mobilitat, manca de feina i d’habitatge.

Punts positius


El punt més valorat és l’entorn i la tranquil·litat.



Hi ha moltes activitats (especialment culturals) i es nota la millora «en relació a
fa anys».



Es un bon lloc per viure «jo si tingués un fill, m’agradaria que visqués aquí».
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Discriminacions.


Hi ha consens en que no hi ha discriminacions de cap mena (ni per raó de
gènere, ni d'ètnia, ni d’orientació sexual...). «És un poble molt obert. Ens
respectem bastant».



Tot i així, el jove d’origen marroquí (que considera també que no hi ha
discriminacions) ha explicat que de vegades si que es troba amb una primera
impressió de distanciament, però que ràpidament té l’habilitat de «trencar el
mur».

Associacionisme i «entxufisme».


Hi ha consens en la impressió de que hi ha favoritismes en el Casal d’Estiu i la
Comissió de Festes. Al Casal d’Estiu, diuen que de tots els que hi van fer
pràctiques de monitor, tot i que els hi van assegurar feina, només en van agafat
a 3. I que sempre són els mateixos. No hi ha cap procés de selecció de personal
obert, la contractació va per via boca-orella «amb posar un cartell n’hi hauria
prou». Sobre la Comissió de Festes, denuncien que l’últim cop que es va
renovar, «va saltar la nostra generació» (això mateix s’havia manifestat al PLJ
anterior), i que, tot i que en principi està oberta a tothom, la gent que hi ha
actualment no facilita l’ingrés de gent nova. De fet, els participants veuen que
hi ha diverses generacions de joves que han perdut les ganes d’entrar a la
Comissió de Festes i que pot ser complicat trobar el relleu «la gent no hi vol
anar».

Famílies de les escoles (El Roure i Epiqueia).


Consideren que no fan gaire vida al poble «ho fan tot fora» (en relació a les
compres i la vida social». Un dels participants diu que als bars del poble «fan
molt bulto i poc gasto», una altre diu que «no venen mai al teatre» i en resum,
la sensació és de «no fan poble».



Per una altra banda també s’aprecia que les escoles són un nínxol de feina
(cangurs, monitors, esplais, activitats extraescolars...).

Propostes.


Baixar preus de lloguer. O posar un preu màxim. Queda com desig, però no
saben com portar-lo a la pràctica.



Fer complir els convenis col·lectius als bars del municipi.
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Biblioteca. Demanda d’una biblioteca, amb un fons millor de llibres i amb
tranquil·litat (al Pantinkillo, degut a la gran concurrència d’usuaris de totes les
edats, sempre hi ha soroll de fons).



Un procés de selecció de treballadors obert i transparent del Casal d’Estiu.



La Hillsa ha ofert (però no implementat) un servei de d’autobusos a petició (si
se’ls avisa amb antelació, poden allargar la línia de Sant Quintí de Mediona per
a que passi per Mediona). La proposta seria pressionar a l’Hillsa per a que la
implementés realment.



Necessitat d’un local de joves, un lloc on es puguin trobar i relacionar, però
sense gaire supervisió adulta. (Existeix la sala polivalent - Sala Jove del
Pantinkillo, que està lliure un parell de dies a la setmana).

Anàlisi.
Es confirmen les 3 problemàtiques estructurals que s’havien vist als anteriors apartats
de la diagnosi: ocupació, habitatge i mobilitat. A més a més, han sorgit nous temes:
l’«entxufisme», el «recanvi» de població i les famílies de les escoles.
El tema de l’«entxufisme» ja havia sorgit al PLJ anterior. Els participants diuen que
dóna la sensació de que s’escull a gent determinada per a la Comissió de Festes i per
a treballar al Casal d’Estiu. Aquest últim cas podria ser el més senzill de comprovar i
arreglar.
El «recanvi» de població (així l’hem anomenat nosaltres, no els participants) és la
sensació que els/les joves de Mediona van deixant el poble progressivament (per anar
a estudiar, cercar feina, pels preus dels lloguers...), i que arriba molta gent nova que
vol inscriure els fills a les escoles el Roure i Epiqueia, ocupant tot el poc mercat de
lloguer que hi ha. Si bé la sensació que Mediona no para de créixer en població no és
correcta (les dades demogràfiques ens indiquen que no és així), la resta de dades ens
suggereixen que

la percepció inicial és encertada: els joves se’n van i la població

nova que arriba copa els pocs lloguers que hi ha disponibles. Podem estar davant d’un
cas de principi de gentrificació.
I després existeix la percepció que les famílies que han vingut a portar als infants a les
escoles Roure i Epiqueia no participen gaire de la vida social i econòmica del poble.
És possible que aquesta percepció sigui una mica esbiaixada, si bé és cert que existeix
aquest perfil de persones que interactuen poc amb el poble, també hi ha gent que si
que participa activament en la vida del poble (p. ex. la colla de Castellers de Mediona).
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Finalment, hi ha consens en què Mediona és un bon lloc per viure-hi i que no hi ha
casos de discriminació de cap mena.
Pel que fa a les propostes, n’hi ha un parell fàcilment realitzables: criteris transparents
per a la contractació del Casal d’Estiu i insistir des de l’Ajuntament en la implantació
de la línia d’autobusos a demanda de l’Hillsa. El tema del control de preus de lloguer,
seria molt important, però portaria molta feina. En parlarem més endavant. Finalment,
la creació d’una biblioteca nova requereix més recursos, però potser abans s’hauria de
valorar fins a quin punt és una necessitat i prioritat pel poble, o si ja queden les
necessitats cobertes amb el servei dl Bibliobus. Finalment, ja hi ha una espai destinat
als més joves sala polivalent – Sala Jove del Pantinkillo).
Resum de la dinàmica.



Confirmació de problemàtiques: ocupació, habitatge i mobilitat.



Han sorgit noves temàtiques:



◦

«Entxufisme», especialment al Casal d’Estiu.

◦

Molta arribada de població nova, molt jovent que se’n va del poble (principi de gentrificació).

◦

Les famílies de les escoles (Roure i Epiqueia).

Bona valoració del municipi, especialment l’entorn, la tranquil·litat i la gran quantitat d’activitats
culturals.



Propostes:
◦

Limitar els preus dels lloguers.

◦

Fer complir els convenis col·lectius als bars del municipi.

◦

Procés de selecció transparent del Casal d’Estiu.

◦

Una biblioteca.

◦

Línia a demanda de la companyia d’autobusos Hillsa.
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INFORME DE LA DIAGNOSI
Conclusions
Un cop analitzats els resultats de l’explotació de dades demogràfiques, l’enquesta, els
qüestionaris a tècnics i professionals i la dinàmica amb joves, estem en condicions de
presentar les conclusions de la diagnosi.
Visió general.
En termes generals, la joventut de Mediona està en una bona situació. No s’han
detectat greus mancances estructurals (tret de la mobilitat) i les que s’hi han detectat,
acostumen a estar a nivells similars que la mitjana de Catalunya. Tampoc s’han
detectat problemes derivats de bosses de pobresa, ni conflictes greus entre veïns, ni
discriminacions d’algun grup determinat, etc... Per una altra banda el municipi gaudeix
d’un entorn natural de bona qualitat i d’una gran quantitat d’activitats culturals. Tot i
així, repassarem l’estat dels eixos clau i les situacions millorables.
Població i perfil.
La població jove de Mediona està repartida proporcionalment als nuclis del municipi.
L’última dècada s’ha mantingut estable, patint una lleugera davallada, però s’espera
que creixi els propers anys, atès que la cohort d’edat de 10 a 15 anys és molt
nombrosa.
Mobilitat.
Segons tots els indicadors, aquest és el tema clau. Mediona és un municipi petit i
relativament aïllat i mal comunicat. Això fa que la població (no només els joves)
depenguin del transport privat, ja sigui propi o d’algun conegut o familiar, amb els
costos que comporta, per a realitzar bona part de les activitats quotidianes: anar a
estudiar, a treballar, o a buscar altres opcions d’oci.
Ocupació.
L’ocupació és precària des de l'inici de l’anomenada crisi, en què s’han retallat els
drets de la classe treballadora a nivell mundial. L’aprovació de la reforma laboral i la
deslocalització d’empreses ha contribuït al creixement de l’atur i l’empitjorament de
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les condicions laborals. Els/les treballadors/es es veuen obligats/des a acceptar llocs
de feina en pitjors condicions.
Mediona té xifres d’atur superiors a les mitjanes comarcals i catalanes. És possible que
aquesta situació encara sigui conseqüència del tancament de la fàbrica SCA i
l’acomiadament de treballadores de la fàbrica Naulover.
Hi ha poca oferta de feina al municipi dirigida als joves. I l’oferta pública d’ocupació, ja
sigui directa (substitucions) o externalitzada (Casal d’Estiu, Centre Obert) no sempre
es fa de manera transparent.
Els qui tenen feina, molts cops és en condicions precàries (amb contractes temporals o
que no compleixen els convenis col·lectius) i mal pagats.
Molta gent treballa fora de Mediona, però per això és necessari tenir vehicle propi.
Habitatge.
La meitat d’habitatges del municipi són segones residències. L’oferta de lloguer és
pràcticament inexistent, va per vies completament informals i hi ha cues d’espera.
Amb aquesta perspectiva i la poca qualitat de l’ocupació, la gran majoria de joves viu
amb el nucli familiar i tenen poques expectatives de trobar habitatge a curt termini a
Mediona. Tot i així, la població jove que s’ha emancipat sembla ser que han trobat
habitatges amb bona relació preu-superfície.
Els últims 10 anys ha aparegut un perfil nou d’habitant de Mediona. Les famílies que
s’han mudat a Mediona per a portar als fills a les escoles el Roure o l’Epiqueia. En una
situació de poca oferta de lloguer, ha fet que encara sigui més difícil trobar-ne i ha
acabat fent pujar els preus. Si no s’amplia l’oferta de lloguers, pot acabar creant-se
una situació de gentrificació a Mediona. Calen polítiques d’habitatge urgentment.
Cultura, oci i vida social.
L’oferta cultural del municipi és bona. Hi ha un bon teixit associatiu i diverses
associacions artístiques, culturals o de cultura popular. De vegades hi ha el problema
que la difusió d’algunes activitats va principalment per vies personals, de tal manera
que hi ha molta gent a qui no li arriba la informació. Tot i així, hi ha hagut una millora
respecte l’últim PLJ i bona part de les activitats surten reflectides a l’agenda

del

butlletí municipal.
La nota més negativa de la vida cultural, són els baixos hàbits lectors del jovent.
L’esport també és molt present al municipi, ocupa bona part de l’oci dels i les
medionencs/ques i hi ha diverses associacions esportives.
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Però Mediona no deixa de ser un municipi petit i els joves s'avorreixen de vegades.
Voldrien provar noves experiències d’oci en general i això només ho aconsegueixen si
surten del municipi.
Hi ha una demanda de més opcions d’oci per part dels joves, com a finalitat pròpia.
També, des de serveis socials, demanen més opcions d’oci estructurat (a part de
l’esport), per a oferir als seus usuaris, especialment els més grans.
Pel que fa a la convivència, hi ha algun grup que podrien considerar-se potencialment
problemàtics. Però no és considera des de Serveis Socials i Joventut que sigui un
assumpte de real preocupació. Aquestes actituds en diferents generacions s’han anat
produint i reduint amb el temps. En els casos que s’ha vist que el risc era evident s’ha
intervingut

des

de

diferents

departaments

(serveis

socials,

preventòloga,

ensenyament, joventut...).
Ha aparegut la idea de cert conflicte entre jovent que ha estudiat al Roure i Epiqueia i
els que ho han fet a la Fassina o la Renaixença (escoles públiques). Aquesta situació
havia existit fa uns anys, però des de que les escoles realitzen activitats extraescolars
conjuntes, el conflicte està disminuint.
Finalment, queda el tema de la poca connexió dels nuclis del municipi, tant a nivell
físic com social. És un tema conegut i que preocupa a l’equip de govern municipal,
però, un cop analitzades les dades disponibles, no es percep com a problema per part
de la majoria de gent. No hi ha hagut gairebé cap queixa o demanda relacionada amb
aquest problema, i les que hi ha hagut han vingut principalment de l’equip de govern
o del personal tècnic i professionals, però sembla que els joves no ho viuen com a un
problema. També cal recordar que hem tingut una participació limitada de joves
provinents de la Font del Bosc o Sant Elies.
Salut i hàbits.
L’activitat principal del jovent de Mediona en el seu temps lliure en la franja de menys
edat és passar el temps amb els seus amics (ja sigui presencialment o de forma
virtual). Bona part d’aquesta activitat es tradueix en la pràctica d’algun esport.
Aquests temps amb els amics també inclou el consum de drogues, concretament
d’alcohol, tabac i cànnabis com a elements en els ritus de transició al món adult. La
prevalença de consums de tabac i alcohol són inferiors a la mitjana catalana, mentre
que en el cas del cànnabis són superiors. La majoria de casos no presenten consums
problemàtics, i en els casos que n’hi ha, estan sota seguiment dels serveis socials. La
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franja de més edat recondueix les activitats del seu temps lliure de manera gradual
cap a hàbits més saludables.
Una conducta de risc que realitza una petita part del jovent és anar de festa amb el
vehicle propi (en comptes de seleccionar un conductor abstemi o que algú els porti),
és una activitat molt vinculada al problema de mobilitat.
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Orientacions
Un cop feta la diagnosi, presentem una sèrie de recomanacions de caràcter general
per a millorar les mancances detectades.
Problemes estructurals.
L’ocupació, l’habitatge i la mobilitat són problemes estructurals, és a dir, que no
afecten només al jovent i que el seu origen (i, per tant, la seva solució) rau en com
està estructurada tota la societat.
En termes d’ocupació, l’única opció que pot oferir l'Ajuntament és considerar a la
població juvenil en els plans ocupacionals. És a dir, intentar mediar amb les
institucions que ofereixen els plans ocupacionals per a que hi hagi una part de
l’ocupació dedicada als joves, ja que alguns perfils es podrien considerar població en
risc. S’hauria de millorar la qualitat en l’ocupació dels serveis que ofereix
l’administració: Pantinkillo i l’Escola Esportiva Municipal. Una altra mesura important
fóra controlar la qualitat de l’ocupació dels serveis externalitzats (Centre Obert, Casal
d’Estiu, gestió de la piscina,etc.): afegir al plec de condicions les mesures de millora
de la qualitat en l’ocupació legalment possibles i econòmicament viables.
L’habitatge és un problema estructural a tots els països que no tenen una forta
tradició socialdemòcrata i que han deixat la regulació del sector immobiliari en mans
del mercat. La regulació de mercat implica maximitzar els beneficis dels propietaris,
independentment de les conseqüències respecte del dret a l’habitatge per al gruix de
la ciutadania.
Per tal d’evitar una possible situació de gentrificació a Mediona, hauria d’existir una
oferta pública d’habitatge de lloguer d’entre el 15% i el 50% del sector, i amb preus
regulats per tal de fer baixar els preus de mercat. En cap cas hauria de ser habitatge
protegit en venta, ja que un cop feta la compra i havent beneficiat a un propietari
concret, té una influència molt limitada en els preus de mercat. Al POUM 17 de Mediona
ja hi ha reserva de terreny per a habitatge protegit. Caldria intentar trobar el
finançament.
Tenint en compte la dificultat d’aconseguir el finançament per a aquest objectiu,
també s’haurien de valorar altres solucions: cooperatives d’habitatge amb cessió d’ús
17 BCQ, arquitectes (2012). Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Memòria d’Ordenació. Barcelona, BCQ arquitectes.
P. 22.
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(p. ex.: Sostre Cívic) o fer campanya de promoció del servei d’assessoria jurídica i
assegurança gratuïta per als propietaris de la Borsa d’Habitatge de Lloguer del Consell
Comarcal.
La mobilitat està molt condicionada per la mida i la ubicació de Mediona. No està a
prop de cap gran via de comunicació i en una població tan petita que costa trobar
companyies de transport que ofereixin servei.
Una recomanació recollida de les propostes de la dinàmica amb els joves és que
l’Ajuntament demani a l’Hillsa que ofereixi el servei d’allargar la línia de Sant Quintí a
demanda.
Una altra opció, més desitjable, però que costa més esforços de posar en marxa, és
que l’Ajuntament contracti o crei una empresa pública amb un minibús per fer de
llançadora en hores concretes que coincideixi amb sortides de trens i autobusos de
Capellades, Sant Sadurní d’Anoia i Sant Quintí de Mediona.
Mantenir i millorar el que funciona.
Els serveis i programes orientats al jovent que funcionen, s’haurien de recolzar i
reforçar. Aquest serveis i programes són: el Pantinkillo, el Centre Obert, l’Escola
Esportiva Municipal, el Servei d’Ocupació – Garantia Juvenil. Aquest serveis estan ben
valorats pels usuaris o per els tècnics, professionals i regidors i es considera que
ofereixen un servei d’utilitat per als joves.
Però els serveis que depenen del Consell Comarcal, només ofereixen algunes hores a
la setmana. I els que depenen directament de l’Ajuntament, o de manera indirecta
(Pantinkillo, Escola Esportiva Municipal, Centre Obert), els porten treballadors
contractats amb categories laborals inferiors en relació a les tasques que fan, que no
estan contractats suficients hores com per prestar uns serveis més complerts, o que
estan en condicions laborals una mica precàries.
S’hauria d’intentar aconseguir més dels serveis prestats pel Consell Comarcal i caldria
contractar més gent i millorar les condicions dels i les treballadores que ja estan
contractats. Especialment si es volen mantenir unes prestacions mínimes de cara al
possible augment de població jove en el segment de 15 a 20 anys en els propers anys.
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Comunicació.
Com s’ha esmentat anteriorment, ha hagut una millora respecte de l’últim PLJ, en que
bona part de les activitats culturals estan registrades a l’agenda del butlletí municipal.
Però és un mitjà que no utilitzen gaire els joves. De fet, s’ha comprovat que a l’hora de
buscar informació i solucions per a tasques quotidianes i importants (des de cercar
activitats a l’agenda municipal fins a trobar pis) el joves recorren primer a amics i
coneguts, després a fonts privades d’informació a internet i, en última posició (i si els
coneixen), recorren als recursos que ofereixen els serveis públics (des de l’agenda
municipal al web de l’Ajuntament al Servei de Lloguer del Consell Comarcal, p. ex.). El
fet de recórrer primer a amics i coneguts és normal i desitjable, però el fet de que els
recursos que ofereixen els serveis públics siguin l’última de les seves opcions és
simptomàtic de 2 coses. La primera, que aquests recursos públics no ofereixen les
solucions que cerquen els joves (sigui per la raó que sigui). La segona, i aquí és on
podem incidir-hi fàcilment, és que no coneixen bé l’existència d’aquests recursos.
Caldria millorar la comunicació digital, especialment una millora en l’accessibilitat a
l’agenda d’activitats municipals en concret i al web de l’Ajuntament en general
(optimització

de

posicionament,

indexació

correcta,

ús

de

metaetiquetes

i

etiquetes...).
Tenir preparat un pla de participació.
Com hem pogut comprovar al llarg de la realització del present PLJ, els joves de
Mediona els hi costa participar en activitats que requereixin esforços. Fins que, de cop,
troben una cosa que els motiva i hi participen molt activament.
Per tal d’aprofitar aquests moments de participació activa del jovent, l’Ajuntament
hauria de preveure quins canvis que impliquin als joves hi pot haver en el municipi a
mig termini, per tal de tenir preparat un pla de participació que permeti coordinar tota
aquesta energia dels joves amb la resta d’actors implicats.
Aquest canvis, que són oportunitats per a la participació del jovent, podrien ser, a
mode d'exemple: la implantació d’alguna de les mesures recomanades en aquest
informe, reformes d’equipaments municipals, inauguració d’algun servei, etc.
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DISSENY DEL PLA LOCAL
Marc conceptual, marc legal i Missió del PLJ
Primer de tot, hem de partir dels principis legals que orienten un PLJ: Llei 33/2010 de
Polítiques de Joventut de Catalunya i el Pla Nacional de Catalunya 2010-2020
(PNJCat)18. El CNJC (Consell Nacional de Joventut de Catalunya) junt amb el MJO
(Moviment Juvenil Organitzat) han preparat un document que especifica els últims
anys del PNJCat 2010-20, el Pla d’Actuació Jove (PAJ) 2017 – 2020 19.
Així doncs, tindrem el document PAJ 2017 – 2020 com a referència. Concretament,
tindrem en compte els reptes (ordenat per ordre d’importància) que proposa el PAJ
2017 – 2020, com a eix vertebrador del PLJ de Mediona:



Èxit en la trajectòria educativa.



Societat cohesionada, inclusiva, sostenible en l’associacionisme.



Autonomia, desenvolupament personal i participació.



Èxit en la trajectòria laboral.



Èxit en la transició domiciliària.



Promoure hàbits de vida saludables.



Universalitzar la cultura, objectius educatius i sostenibilitat.

D’aquesta manera, si considerem que «les polítiques de joventut han de facilitar
l’accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals, i promoure l'aprenentatge
de les habilitats socials necessàries, per tal de garantir l’exercici de la plena
ciutadania»20, la missió d’aquest PLJ hauria de ser la d’oferir una guia de polítiques de
joventut encaminades a que els/les joves de Mediona assolissin en el major grau
possible els reptes del PAJ 2017 – 2020, amb els recursos disponibles.

18 Citat a: Observatori Català de la Joventut (2011): Orientacions per a l’elaboració d’un Pla de Joventut. Barcelona.
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, Direcció General de Joventut. P. 6
19 CNJC (2017). Pla d’Actuació Jove 2017 – 2020. Barcelona. CNJC. P. 5.
20 La Carpa (2011). Guia PLJ. Elements decisoris per apostar pel Pla Local de Joventut. Barcelona. Diputació de
Barcelona. P. 7.
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Definició d’objectius i encaix en els programes i actuacions
Els objectius generals del PLJ deriven directament dels reptes proposats pel PAJ 2017 –
20, adaptats als recursos i possibilitats disponibles. Tenint en compte la diagnosi i les
recursos disponibles, es proposarà un disseny continuista, per tal de garantir el
manteniment dels programes que funcionen correctament. S’han readaptat els eixos i
els objectius generals dels programes existents per a que coincideixin amb els
requeriments del PAJ 2017 – 2020.

Eixos

Èxit en la
trajectòria
educativa

Reptes PAJ 2017-20

Reduir l’efecte de les
desigualtats socials en
l’accés a l’educació. Vetllar
per l’educació pública i
incloure l’educació no
formal.

Programes/
actuacions
Formació Una Eina
per a Créixer
Servei d'Ocupació Garantia Juvenil
Forma’t

Centre Obert
Societat
cohesionada,
inclusiva,
sostenible en
l’associacionisme

Impulsar la interculturalitat
a través de
l’associacionisme, generar
estratègies contra tot tipus
de discriminació i posar en
valor el patrimoni rural i
natural.

En Clau de Gènere
Campanya «T’han
maleducat»
PIJ El Pantinkillo

Autonomia,
desenvolupament
personal i
participació

Promoure l’associacionisme
i altre formes de
participació i organització
col·lectiva dels joves.

Millorar la ocupabilitat i les
condicions de treball dels i
trajectòria laboral
les joves.
Impulsar el
desenvolupament de nous
models d’accés i tinença
Èxit en la transició
d’habitatge. Augmentar el
domiciliària
paper de l’administració
com a garant del dret a un
habitatge digne.
Èxit en la

Objectius
Millorar el CV.
Facilitar els processos de
transició de
la formació al treball.

Facilitar recursos a
adolescents en situació de
vulnerabilitat.
Fomentar els valor d'equitat
de gènere i LGTBI amb accions
puntuals i de manera
transversal.
Accions de conscienciació
orientades a reduir les
violències masclistes.
Oferir informació i
assessorament especialitzat

Nivell
L - Regidoria de
Joventut
L, C, N – Consell
Comarcal,
L, C – Consell
Comarcal

L – Regidoria de
Benestar Social

L- Regidoria de
Joventut
L, C – Consell
Comarcal
L- Regidoria de
Joventut

Sala Jove Punt de
Trobada

Oferir un espai de trobada
L - Regidoria de
donant suport a les iniciatives
Joventut
del jovent.

Comissió de Festes

Donar suport a les iniciatives L – Regidoria de
festives del municipi.
Festes

Treballateca

Assessoria
d’Habitatge de
Joventut

Oferir ofertes de feina de la
comarca.

Oferir ofertes d'habitatge de
la comarca, assessorament i
servei jurídic.

Promoure hàbits saludables i
oferir
informació i tractament sobre
drogodependències .
Promoure hàbits saludables
Escola Esportiva
Promoure hàbits saludables a
i oferir informació sobre
Promoure hàbits
Municipal
través de l’esport.
drogodependències,
de vida saludables
sexualitat i els serveis i
Promoure l’educació en el
Casal d'Estiu - viatge
recursos disponibles.
lleure i la inserció laboral en
jove
aquest àmbit.
Promoure hàbits saludables i
Tallers de Sexualitat
oferir informació sobre
“Efecte D” Pla de
drogues de l’Alt
Penedès

C- Consell
Comarcal

C- Consell
Comarcal

C- Consell
Comarcal,
Mancomunitat
Penedès Garraf
L – Regidoria
d’Esports
L – Regidoria
d’Esports
L- Regidoria de
Joventut
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Punt Mòbil de Salut
Universalitzar

la

cultura,

objectius Generar activitats culturals
i potenciar la creativitat
educatius
i
sostenibilitat

Biblio@ccés i aula
d'estudi

sexualitat.
Promoure hàbits saludables i
oferir informació sobre
C – Consell
drogodependències i
Comarcal
sexualitat en ambients festius.
Fomentar la lectura i els
hàbits d’estudi.

L – Regidoria de
Cultura

Generar activitats culturals i
L- Regidoria de
potenciar
Joventut
la creativitat.
Llegenda nivells: L – Local, C – Comarcal i N – Nacional.

Creació artística

Descripció dels programes i actuacions de la regidoria de Joventut, propis i
coordinats.
Formació Una Eina per a Créixer.
Programació de cursos i tallers de variada temàtica per a que els/les joves
puguin millorar la seva formació (generalment a demanda segons les seves
necessitats i motivacions), augmentant al municipi l’oferta formativa, així com la
participació en les activitats mitjançant els Pla Locals, dotant-los de més autonomia i
coresponsabilitat.
Servei d’ocupació i inserció laboral. Garantia Juvenil.
Cada 15 dies la impulsora del Servei té un espai on joves es poden registrar a la
plataforma Garantia Juvenil per tenir orientació i seguiment en el seu procés de
formació i cerca de feina.
Forma’t.
El principal objectiu del Forma’t és assolir la reincorporació eductiva a través
d’un procés personalitzat d’acompanyament i suport que permeti als mateixos joves
explorar quins són els seus interessos i motivacions, així com orientar les trajectòries
educatives i de futur professional per tal d’executar el seu propi projecte vital i
professional amb una oferta formativa flexible i adaptada a les seves necessitats, que
inclou el carnet de carretoner/a o manipulador/a d'aliments, a més de formar-se en
primers auxilis, gènere, sexualitat, cuina saludable, emprenedoria. Tot complimentat
amb tutories, orientació, autoconeixement, competències, etc...
En clau de gènere.
La igualtat és un tema que sempre tenim present i treballem de manera
transversal en tots els aspectes des de Joventut, des de fa una dècada li hem dedicat
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al gènere diferents jornades emmarcades al voltant del dia de les dones i del dia de
l’alliberament gai-lèsbic-trans-queer. Fem èmfasi en el punt de vista positiu, de
creació, d’orgull i alliberament, sense deixar de banda les reivindicacions i la lluita que
aquests col·lectius han protagonitzat per la seva històrica discriminació. Creiem
necessari encara fomentar els valors des de la igualtat i és per això que apostem per
polítiques amb perspectiva de gènere en tots els àmbits i en joventut per activitats on
les dones i els col·lectius LGTBIQ+ tinguin la importància que en la societat mereixen.
Campanya «T’han maleducat».
Campanya de sensibilització contra les violències masclistes, a nivell comarcal,
per a conscienciar joves, amb la participació de Mediona, com a representant de poble
petit de la comarca. Consta d’una primera fase de creació, de participació juvenil i de
difusió.
El PIJ el Pantinkill@.
Punt d’Informació Juvenil on joves poden demanar informació i assessorament
en tot tipus de temes, especialment formació, treball, oci, salut... així com derivacions
si cal.
Sala Jove – Punt de Trobada.
Fomentar un espai propi per a joves al Centre del Pantinkillo on puguin trobarse.
Tallers de sexualitat.
Tallers de sexualitat i sexe segur, a demanda, consultes individuals o en grups,
més realistes que les convocatòries de taller, doncs avaluem que a demanda tenen
més èxit doncs els grups els fan entre joves per afinitats i no passen tanta vergonya.
En aquests tallers insistim en la prevenció d’embarassos no desitjats, malalties de
transmissió sexual. Ho complimentem amb l’oferiment de preservatius al PIJ i el Punt
Mòbil de Salut.
Creació artística.
Suport a projectes juvenils creats pels/les mateixos/es joves (cinema, teatre,
música) tan en recursos econòmics com humans, supervisats per professionals amb
poca intervenció per fomentar l’autonomia. Aportació de jornades temàtiques
(il·lustració, còmic, grafitti...), espectacles de petit format, tallers culturals...
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Metodologia del PLJ
Les bases des de les quals parteix la metodologia són la transversalitat i
l’adaptabilitat. La transversalitat implica treball interdepartamental i interinstitucional.
És a dir, coordinació amb totes les àrees de l’Ajuntament que impliquin als joves, i
coordinació amb totes les institucions, administracions i associacions que ofereixin
programes i/o serveis destinats a joves del municipi.
La participació juvenil també és un element clau en la metodologia del PLJ, però la
seva aplicació real dependrà de la voluntat i l’esforç dels i les joves.
L’adaptabilitat es refereix a la capacitat de dur a terme un programa o actuació, total
o de forma parcial, o d’intercanviar-lo per un altre programa o servei en el cas que, per
alguna raó, no es disposi dels recursos previstos originalment per a la realització d’un
programa o actuació concreta o per alguna modificació legal o creació de noves lleis o
oportunitats. Aquesta capacitat és més aviat una característica individual desitjable
en el personal tècnic, que no pas una eina metodològica.
Transversalitat.
Coordinacions a nivell interinstitucional:


Reunions de tècnics/ques de joventut dels diferents ajuntaments de la comarca
amb conveni a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de manera mensual
regular, coordinades pel Servei de Joventut del Consell. En algunes d’aquestes
reunions són presents tècnics/ques de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat i de la Diputació de Barcelona.



Reunions periòdiques semestrals sobre drogodependències amb preventòlogues
de la Mancomunitat Penedès-Garraf, i en les que s’elabora i supervisa el Pla de
drogues de l’Alt Penedès. Puntualment a aquestes reunions es fa amb
tècnics/ques de Joventut de la comarca i amb l’alcalde i regidoria de Joventut,
benestar social.



Reunions periòdiques trimestrals amb comissió LGTBI comarcal a la seu del
Consell comarcal amb participació d’agents socials del departament de
Joventut, de Serveis Socials, SAI (Servei d’Atenció Integral LGTBI) i Recursos
Humans; per l’elaboració, desenvolupament i supervisió del Pla Comarcal LGTBI.



Reunions anuals amb tècnics/ques de Joventut de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
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Reunions periòdiques trimestrals, així com puntuals per qüestions d’urgència,
amb treballadora social i educadora social del departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament.



Reunions anuals amb Direcció i professorat d’instituts públics d’ensenyament
secundari, també amb l’educadora social del departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament.



Reunions periòdiques amb associacions integrades per joves del municipi : Grup
de Teatre l’Escorça, Comissions de Festes, feministes.

Coordinacions interdepartamentals:


Reunions mensuals amb les educadores del Centre Obert.



Reunions periòdiques amb la regidoria de Joventut de l’Ajuntament.



Reunions

periòdiques

amb

alcaldia

i

regidoria

de

Benestar

Social

de

l’Ajuntament.


Reunions periòdiques amb tècnic d’esports i regidoria d’esports.



Reunions que per determinats projectes puntuals és necessària l’assistència del
treballador del Servei de Joventut de l’Ajuntament. Per exemple a l’hora de
participar en projectes culturals o de participació impulsats per l’Ajuntament.

Participació
El PLJ s’ha redactat tenint en compte la participació presencial (més aviat escassa)
dels joves a la dinàmica. A més a més, plantegem un mecanisme de participació
regular, el Consell Jove. El Consell Jove s’hauria de reunir un cop a l’any, i hauria de
servir per recollir les inquietuds i propostes dels joves, respecte de les polítiques de
joventut d’enguany, per tal de millorar les de l’any següent. Hauria d’estar obert a
tothom i s’hauria de fer la difusió adequada.
Aquesta proposta s’havia fet anteriorment, amb pocs resultats. Pensem que, més que
problemes amb la difusió, ens trobem amb l’actitud dels i les joves, que només es
mobilitzen si els hi interessa un tema concret. De totes maneres, i tenint en compte
que es tracta d’una actuació de baix cost, apostem per a mantenir-la.
Independentment de l'èxit del Consell Jove, les funcions del dinamitzador del
Pantinkillo ja inclouen fomentar la participació dels i les joves la resta del temps.
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Comunicació del PLJ
El PLJ s’hauria de donar a conèixer a través de tots els mitjans disponibles per tal de
que arribi a la població jove: presentació de l’Ajuntament, una còpia per a consultes al
Pantinkillo, facilitar la versió digital al web de l’Ajuntament i a través de les xarxes
socials digitals.
Al llarg dels anys en que s’implementi el PLJ, cada cop que comenci de nou un
programa o servei (inici de curs, després de vacances... un cop al trimestre,
aproximadament) se’n farà difusió a través del mitjans habituals: butlletí municipal,
cartells, xarxes socials digitals...

Recursos disponibles
En el moment de la redacció del PLJ, la regidoria de Joventut compta amb els següents
recursos (susceptibles de canvi).


Materials.
◦ El Pantnkillo: local jove, biblioteca, sala polivalent i sala d’ordinadors.



Humans.
◦ Contractació a mitja jornada del dinamitzador del Pantinkillo, que fa funcions
de tècnic de joventut.



Econòmics compromesos per a serveis i programes.
◦ Conveni Garantia juvenil Consell Comarcal Alt Penedès (impulsora que, cada
15 dies, assisteix a l’espai jove a fer tasques d’orientació, amb accions de
formació, oferiment de pràctiques laborals, itinerari d’emprenedoria, ofertes
de feina).
◦ Conveni Joventut Consell Comarcal Alt Penedès (taules tècniques on es
coordinen actuacions i programes: projecte Forma’t, cursos de formació,
assessories acadèmic-professionals i de mobilitat internacional, campanyes
de sensibilització, catàleg de serveis per a instituts, PIDCEs...).
◦ Projectes i programes subvencionats en part per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
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Model d’avaluació del PLJ
L’avaluació és un procés continuat que es realitza:



Al finalitzar les activitats.



Al finalitzar el programa.



Al finalitzar l’any: avaluació anual de tots els programes.



Al finalitzar el PLJ en vigor.

A l’hora de fer l’avaluació del Pla, tindrem en compte els següents elements:



Anàlisi de la realitat: és un anàlisi ben definit? Podem enriquir-lo? Reflexa la
realitat percebuda?



Anàlisi de les causes: com i per què hem decidit definir unes causes o altres?



Visualització: hem tingut en compte totes les actuacions que en matèria de
joventut es realitzen al municipi?



Priorització: com i per què hem decidit prioritzar una línia o una altra.

La implementació del Pla i els programes es duran a terme sota aquests cinc criteris:



Criteri de realisme: els objectius plantejats responen realment a les necessitats?



Criteri d’eficàcia: els objectius fixats s’han complert?



Criteri d’eficiència: verificar si els objectius s’han complert amb el mínim
necessari de recursos possibles.



Criteri d’impacte: quin han estat els efectes de la implementació?



Criteri de cobertura: avaluar si arribem a la població destinatària.

Cal tenir en compte que aquest 5 criteris d’implementació de mesures es proposen
des del PLJ, però finalment els acabaran aplicant qui dissenyi les activitats concretes
(regidoria, coordinació, Consell Comarcal...). El PLJ és una eina - guia per a
implementar-los.
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Temporalització
Aquí presentem la temporalització del principals programes i actuacions ordenades
segons reptes del PAJ 2017 – 2020. Es duran a terme durant el PLJ, sempre hi quan no
hi hagi canvis significatius (principalment, de pressupost).
Les activitats que duren tot l’any, acostumen a tancar a l’agost
ÈXIT EN LA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA
2019
2020
2021
2022
Programes / actuacions
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Formació Una Eina per a Créixer (durant tot el
curs)
Forma’t (3 – 6 mesos, segons recursos)
Servei d'Ocupació - Garantia Juvenil (quinzenal,
durant tot l’any)

SOCIETAT COHESIONADA, INCLUSIVA, SOSTENIBLE EN L’ASSOCIACIONISME
2019
2020
2021
2022
Programes / actuacions
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Centre Obert (durant tot el curs)
En Clau de Gènere (anual i transversal).
Actuacions puntuals a part.
Campanya «T’han maleducat» (anual, reforç a les
festes majors)
PIJ El Pantinkillo

AUTONOMIA, DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PARTICIPACIÓ
2019
2020
2021
2022
Programes / actuacions
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Sala Jove Punt de Trobada (2/3 dies a la setmana
anualment)
Comissió de Festes (activitat concentrada abans i
durant les festes majors).
Consell Jove (a demanda)

ÈXIT EN LA TRAJECTÒRIA LABORAL
2019
2020
2021
2022
Programes / actuacions Treballateca
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Treballateca (disponible tot l’any)

ÈXIT EN LA TRANSICIÓ DOMICILIÀRIA
2019
2020
2021
2022
Programes / actuacions
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Assessoria d’Habitatge de Joventut (disponible tot
l’any)
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PROMOURE HÀBITS DE VIDA SALUDABLES
2019
2020
2021
2022
Programes / actuacions
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
“Efecte D” Pla de drogues de l’Alt Penedès
(disponible tot l’any)
Escola Esportiva Municipal (disponible tot l’any)
Casal d'Estiu - viatge jove
Tallers de Sexualitat (a demanda)
Punt Mòbil de Salut (durant les festes majors)

54

Pla Local de Joventut. Mediona 2019.

BIBLIOGRAFIA
BCQ, arquitectes (2012). Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Memòria d’Ordenació.
Barcelona, BCQ arquitectes.
CNJC (2017). Pla d’Actuació Jove 2017 – 2020. Barcelona. CNJC.
Conecta (2016). Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015. Barcelona,
Generalitat de Catalunya.
JOEL, Martí. (2006). Tècniques participatives per al debat grupal. (1ª ed.). Barcelona.
Diputació de Barcelona, Organisme Autònom Flor de Maig.
La Carpa (2011). Guia PLJ. Elements decisoris per apostar pel Pla Local de Joventut.
Barcelona. Diputació de Barcelona.
Observatori Català de la Joventut (2011). Orientacions per a l’elaboració d’un Pla de
Joventut. Barcelona. Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família,
Direcció General de Joventut.

55

