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PRESENTACIÓ  

Les polítiques de joventut són les eines que tenim les administracions locals per oferir a la 

joventut de les nostres comarques les oportunitats per desenvolupar una vida amb garanties i 

tots els èxits possibles, però sobretot, una joventut plena que permeti gaudir de tots i cadascun 

dels moments que marquen aquesta etapa vital.  

És a les nostres mans acompanyar i oferir als nostres joves totes aquestes eines. Unes eines que 

reverteixin les mancances que com a societat avui dia encara tenim: vetllant per una major 

qualitat i coherència en l’educació, oferint millors oportunitats en l’àmbit laboral, o un accés 

digne a l’habitatge; a la vegada, que s’ofereixin tots els espais possibles de participació, 

conscienciació i reflexió crítica, per formar persones actives. El Berguedà reuneix unes 

característiques que fa que totes aquestes dinàmiques s’hagin d’abordar amb unes 

característiques concretes, que responguin realment a les seves realitats i que les eines que 

s’ofereixin siguin útils i eficaces en els seus objectius.  

El present Pla Comarcal de Joventut 2020-2024 és l’instrument des d’on planificar totes aquestes 

eines pels propers anys. En aquest document que presentem, partim de la realitat juvenil a la 

comarca, a través de la qual ens marquem com a servei comarcal de joventut les estratègies que 

ajuden a planificar i articular els programes i projectes que marcaran les polítiques de joventut a 

la comarca. Aquest document serveix per assentar un treball, que col·legiadament amb tots els 

municipis que conformen el Berguedà, ajudi a respondre a tots els reptes que tenim per davant 

com administració amb la nostra joventut.  

Esperem que aquest sigui un document dinàmic, i que de la mateixa forma col·lectiva que s’ha 

creat al llarg del seu procés, es pugui desenvolupar per poder assumir la responsabilitat que 

tenim amb els joves de la comarca des de tots els àmbits possibles de la nostra societat.  El futur 

que volem per la nostra comarca, passa inevitablement, perquè els que avui són joves 

n’assumeixin el compromís i la voluntat de desenvolupar-lo. Posem-nos a treballar doncs per fer-

ho realitat. 

Abel Garcia Marín 

Conseller de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà 

Josep Lara Tristante 

President del Consell Comarcal del Berguedà 
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1. INTRODUCCIÓ 

El Pla comarcal de joventut del Berguedà és el document que regirà les polítiques comarcals de 

joventut els propers quatre anys. Les polítiques de joventut que, amb el suport del servei tècnic 

del Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb les regidories de joventut dels diferents 

municipis de la comarca, ofereixen al jovent acompanyament i reforç en les seves trajectòries 

vitals al llarg de l’etapa de joventut, que en aquest pla es comprèn dels 15 als 29 anys. 

Excepcionalment es poden incloure projectes concrets que vagin dels 12 als 35 anys, sempre que 

no s’encavalquin amb altres àrees, ateses les característiques d’aquests projectes.  

Aquest acompanyament i treball desenvolupat des dels àmbits de l’Administració ha de trobar 

suport, per tal de ser el màxim d’efectiu, en els ajuntaments de la comarca, en el personal tècnic 

municipal –ja siguin de l’àmbit de la joventut o no– i, sobretot, en el mateix jovent, per tal que el 

procés d’implementació de les polítiques s’ajusti al màxim a la realitat d’aquestes persones. 

Lluny de voler elaborar un document que marqui unes fites fixes per als propers anys, i quedar-se 

aquí, aquest pla pretén ser dinàmic, i que amb la seva corresponent avaluació i revisió periòdica 

permeti adaptar, modificar i millorar totes aquelles necessitats que es detectin, i que realment es 

converteixi en una eina útil de treball i orientació per poder establir dinàmiques de treball per a 

la consecució d’una joventut plena.  

 

 

2. ESTRUCTURA  

El Pla pren l’estructura següent: 

 

· DIAGNOSI 

És la primera part que trobem i incorpora una anàlisi de la realitat actual de la joventut a la 

comarca. Aquesta anàlisi es focalitza en les àrees, les prioritats i els projectes que, des de 

l’Oficina Joventut del Consell Comarcal del Berguedà, s’han anat treballant els darrers anys.  

L’anàlisi parteix d’un vessant quantitatiu de la realitat juvenil de la comarca, a través d’un recull 

de dades oficials, i es combina amb una part qualitativa, en la qual s’han tingut en compte 

aportacions i visions personals tant des del vessant més tècnic i polític com del jovent.  

Aquesta combinació permet contrastar dades i enriquir la visió de l’estat actual de la joventut a 

la comarca i les polítiques que s’hi duen a terme, cosa que permet extreure unes conclusions que 

permetran l’elaboració de polítiques reals i concretes. 

· BASES DEL PLA 

En la segona part del Pla, una vegada analitzada la diagnosi, tenim les bases en les quals es 

plasma tot el disseny en què s’apunten les línies de treball estratègiques dels propers anys, així 
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com la seva vertebració en els nivells d’implementació en projectes, programes concrets i el seu 

pressupost, tenint en compte el treball que des de les respectives àrees tècniques del Consell i 

els diferents ens es treballa.  

· AVALUACIÓ  

La darrera part del Pla és avaluar-lo. Tenint en compte el disseny i la implementació de les 

diferents polítiques que hi apareixen, l’avaluació serveix per definir la forma, el període i els 

agents que avaluaran el Pla per tal de fer-ne un seguiment al llarg del període que estigui vigent. 

L’avaluació inclou aquesta visió de continuïtat i seguiment en coherència amb la voluntat que el 

pla sigui una eina útil i dinàmica, que s’adapti a les necessitats del jovent del Berguedà. 

 

 

3. METODOLOGIA 

El Pla comarcal de joventut del Berguedà (PCJ) es basa en l’experiència adquirida,al llarg dels 

darrers anys, en els diferents espais de treball en l’àmbit de les polítiques de joventut. El PCJ 

concep dues línies de treball imprescindibles: 

 

- La incorporació d’una visió integral en la qual els agents que hi participin siguin tan 

presents com sigui possible en la vida dels joves, i que elaborin les polítiques adients des 

de diferents àmbits de l’Administració. 

 

- La participació com a eina fonamental en l’elaboració de polítiques i projectes que 

impliquin la comunitat jove d’un determinat territori, en aquest cas del Berguedà. 

 

Amb aquestes línies de treball s’ha pogut plantejar el PCJ, elaborar-ne la diagnosi, el  disseny, i 

se’n preveu la seva implementació i posterior avaluació. En aquest sentit, i fruit d’un treball 

multinivell, l’inici del Pla comarcal de joventut 2020 – 2024 parteix de l’avaluació dels diferents 

projectes i accions que s’han de fer de forma conjunta amb aquests espais, per poder veure en 

quin punt ens trobem i cap a on es volen fer avançar les polítiques comarcals de joventut del 

Berguedà. Aquests nivells de treball són: 

 

· Nivell municipal: L’eina que dinamitza aquest nivell és la taula de regidors de Joventut, 

integrada pel conseller comarcal de Joventut, els regidors de Joventut dels diferents 

municipis o els alcaldes i alcaldesses dels municipis petits que no tenen regidoria de 

joventut; més els tècnics de Joventut del Consell Comarcal i la tècnica de Joventut de 

Berga. Aquestes trobades permeten tenir una relació amb els regidors i regidores de la 

comarca, compartir iniciatives, projectes, i coordinar les accions que es desenvolupen al 

territori.  
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· Nivell interdepartamental: El treball es basa en la transversalitat per implicar a tots els 

espais i àrees del Consell que treballen d’una manera indirecta a través dels seus 

projectes en intervencions que d’una manera o altra afecten els i joves dels municipis. 

Aquest treball serveix per generar sinergies, anàlisis conjuntes, compartir directrius, 

criteris i una visió que estableixi a mitjà o a llarg termini projectes de treball per assolir 

objectius comuns d’una manera més eficaç per millorar la incidència en les polítiques de 

joventut. 

 

· Nivell interinstitucional: Aquest treball es basa en els recursos que s’ofereixen des de la 

Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el suport que es rep per part 

de la Diputació de Barcelona mitjançant l’Oficina del Pla Jove i l’rea d’Acció Social. La 

coordinació amb aquestes administracions és per mitjà de les diferents àrees i dels seus 

tècnics respectivament. 

 

Això es combina amb les trobades amb joves que s’han pogut fer per fomentar la participació en 

la detecció de necessitats i veure si els projectes i programes plantejats pel Servei Comarcal de 

Joventut responen realment a aquesta realitat.  
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4. DIAGNOSI 

4.1 Plantejament de la diagnosi 

La diagnosi  d’aquest PCJ pretén analitzar l’estat actual de la realitat juvenil a la comarca del 

Berguedà i es basa  en una anàlisi integral que permeti establir d’una manera més coherent i 

planificada les diferents línies de treball estratègiques i d’intervenció que guiaran les polítiques 

de joventut a la comarca que s’impulsen des del Consell Comarcal del Berguedà.   

 

Aquesta diagnosi combina una part quantitativa, mitjançant algunes informacions extretes de 

dades estadístiques sobre determinats àmbits que poden ser d’interès per radiografiar la realitat, 

amb una part qualitativa, a través de la visió de professionals que treballen des de diferents 

àmbits amb projectes que impliquen els mateixos joves per conèixer-ne les seves realitats, 

necessitats i inquietuds.  

 

Les dades estadístiques s’han extret principalment:  

 

· Instituto Nacional de Estadística - INE 

· Institut d’Estadística de Catalunya - Idescat 

· Programa Hermes - Informació Estadística Local de la Diputació de Barcelona  

 

Pel que fa al treball qualitatiu, s’han seguit les accions següents: 

 
Taula 1. Accions treball qualitatiu per l’elaboració del Pla Comarcal del Berguedà. 

ACCIONS PER L’ELABORACIÓ DEL PLA PERÍODE AGENTS IMPLICATS 

SESSIONS DE TREBALL EQUIP DE JOVENTUT 
CCB 

Periòdicament 2018 i 2019 Tècnic de joventut del 
CCB 

TROBADES INFORMALS AMB ENTITATS I 
JOVES 

2n semestre 2018 – 1er 
semestre 2019 

Associacions i joves del 
territori 
 

REUNIÓ REGIDORS DE JOVENTUT COMARCAL Desembre 2018 
Desembre 2019 

Regidors/es de joventut  
del Berguedà 

SESSIÓ DE TREBALL TÈCNICS COMARCALS Juny 2019 
Desembre 2019 

Tècnics àrees del CCB 
 

SESSIÓ AMB JOVES DE LA COMARCA Novembre 2019 Joves del Berguedà 
 

RECULL DE PROPOSTES TROBADA 
DELEGATS/ES DEL BERGUEDÀ 

Novembre 2019 Delegats i Delegades del 
Berguedà 

ENTREVISTA AGENTS ECONÒMICS (ACEB) Desembre 2019 Tècnics CCB i Agents 
econòmics 

ENQUESTA EN LÍNIA A JOVES DEL BERGUEDÀ Desembre 2019 Joves del Berguedà 
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Aquesta anàlisi es realitza sempre a partir d’una visió de la realitat i de les necessitats dels joves, 

a més d’una revisió i un estudi de totes les polítiques locals de joventut que s’han desenvolupat 

al llarg dels darrers anys a la comarca i als seus municipis. També, a través dels plans locals de 

joventut (PLJ) respectius i les línies de treball d’intervenció estratègica de joventut que el Consell 

Comarcal establia a través del PIECJ. En aquest sentit, la diagnosi es focalitza en aquells elements 

que poden ser útils per avaluar i traçar les línies de treball que permetin continuar 

desenvolupant projectes  per  al jovent de la comarca.  

 

Tenint en compte aquests plantejaments i el treball fet en aquest procés amb joves, tècnics 

d’altres ens que treballen amb joves, i responsables polítics, els principals temes de la comarca 

als quals es vol posar èmfasi en aquesta diagnosi són: 

 

· Transicions juvenils: Enteses com les trajectòries vitals dels  joves que determinen el seu 

futur a la comarca. Els elements principals que marquen aquestes transicions són 

l’educació, el treball i l’habitatge.  

· Emancipació juvenil: Aspectes que representen un acompanyament en l’etapa dels 
joves i que ajuden  a construir la  identitat, com pot ser la salut, la participació, la cultura 
o l’oci i la intervenció en qüestions de benestar i de cohesió social. 
 
· Despoblament juvenil: Com a conseqüència de diferents factors, es creu important 

posar el focus en aquesta problemàtica per tal de desenvolupar-ne, si cal, algun projecte 

en aquest sentit. Dins d’aquest àmbit s’analitza la mobilitat i les oportunitats com a 

elements centrals per  enfocar la problemàtica. 

 

· Anàlisi de les polítiques de joventut: Per determinar totes les apostes que s’han fet des 

dels ens tècnics que treballen amb joves i per detectar-ne, així, la utilitat. 

 

 

4.2    PANORÀMICA DE LA JOVENTUT AL BERGUEDÀ 

4.2.1 El jovent al Berguedà 

El Berguedà té una superfície de 1.185,2 Km2, una densitat de població de 33 h/km2, està format 

per 31 municipis, amb un total de població l’any 2018 de 39.104 habitants, 5.200 dels quals són 

joves de 15 a 29 anys. Si ho comparem amb els darrers quatre anys, permet veure en general una 

certa tendència demogràfica comarcal a la baixa,  ja que es passa dels 39.517 habitants el 2015 

als 39.104 aquest 2018.  
Taula 2. Població al Berguedà total i per sexe. 

Berguedà     2015     2016     2017     2018 

Població   H D TOTAL H D TOTAL H D TOTAL H D TOTAL 

TOTALS 19.618 19.899 39.517 19.460 19.718 39.178 19.395 19.618 39.225 19.502 19.602 39.104 
Font: IDESCAT, a partir del padró continu INE. Població al Berguedà per sexe.  
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En el cas dels joves, la tendència és la mateixa, cosa que passa de forma generalitzada a tot 

Catalunya, on  hi ha una població envellida i una tendència demogràfica a la baixa. Tot i que el 

descens no és uniforme al llarg dels anys, sí que la diferència permet entreveure que la baixada 

podria accentuar-se amb els anys. Aquesta davallada demogràfica general, on segurament es 

poden trobar diverses causes que provenen de factors dels àmbits social i econòmic, cal tenir-la 

en compte a la llarga per les conseqüències que pot comportar. La població jove dels 15 als 29 

anys representa un 13,3% del total de població de la comarca,  i se situa per sota de la mitjana de 

Catalunya, que és del 15,6%.  

 
Taula 3. Població al Berguedà per sexe i grups d’edat. 

Berguedà 2015 2016 2017 2018 

Joves comarca  H D TOTAL H D TOTAL H D TOTAL H D TOTAL 

De 15 a 19 anys 838 783 1621 816 788 1604 799 801 1600 823 804 1627 

De 20 a 24 anys  917 813 1730 928 799 1727 899 781 1680 926 815 1741 

De 25 a 29 anys 1031 1009 2040 997 966 1963 953 918 1871 944 888 1832 

TOTALS 2786 2605 5391 2741 2553 5294 2651 2500 5151 2693 2507 5200 
         Font: IDESCAT, a partir del padró continu INE. Població al Berguedà per sexe i grups d’edat.  

 

La realitat de la comarca continua centralitzant la població jove en les poblacions més grans, on 

els i les joves van als instituts i on també desenvolupen gran part de les seves activitats d’oci i 

lleure. 

 
Taula 4. Població al Berguedà per municipis i grups d’edat. 

BERGUEDÀ IDESCAT 2018   IDESCAT 2018 

Joves per municipis  Joves de 15 a 29 anys % Població Total 

Avià 277 12,30    2.250 

Bagà 281 13,05    2.152 

Berga 2.345 14,47    16.199 

Borredà 76 16,66    456 

Capolat 5 5,20    96 

Casserres 176 11,19    1.572 

Castell de l'Areny 7 9,72    72 

Castellar de N'Hug 26 15,75    165 

Castellar del Riu 15 9,09    165 

Cercs 141 12,23    1.152 

Fígols 4 9,52    42 

Gironella 593 12,26    4.834 

Gisclareny 2 7,69    26 

Gósol 27 12,91    209 

Guardiola de Berguedà 125 14,09    887 

L'Espunyola 39 15,11    258 
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La Nou del Berguedà 26 16,25    160 

La Pobla de Lillet 106 9,62    1.101 

La Quar 7 11,66    60 

Montclar 22 17,05    129 

Montmajor 56 12,04    465 

Olvan 98 11,70    837 

Puig-reig 539 13,16    4.094 

Sagàs 28 17,39    161 

Saldes 29 10,94    265 

St. Jaume de Frontanyà 2 6,66    30 

St. Julià de Cerdanyola 36 14,75    244 

Sta. Maria de Merlès 18 9,83    183 

Vallcebre 28 11,38    246 

Vilada 46 10,69    430 

Viver i Serrateix 20 12,26    164 

                                      TOTAL 5.200  39.104 
                                    Font: IDESCAT, a partir del padró continu INE. Població al Berguedà per grups d’edat 2018. 

 

La joventut del Berguedà, com  la de la resta de Catalunya, és diversa. Una diversitat que 

s’expressa de múltiples formes. És per això que cal analitzar també aquest nombre de joves des 

d’una perspectiva interseccional, per poder analitzar i respondre des de les polítiques de 

joventut a totes les situacions que es poden trobar per diferents motius i evitar, així, situacions 

de desigualtat. En aquest sentit, cal destacar la població migrada, que sovint pateix situacions de 

racisme i xenofòbia pel seu origen, de manera que cal treballar-hi amb més atenció perquè, 

sobretot en el cas dels joves, aquestes situacions no afectin el seu dia a dia i impedeixin  un 

desenvolupament ple. 

 

Taula 5. Població Berguedà nacionalitat estrangera per grups d’edat. 

2015 

   Edat Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 131 119 250 

De 5 a 9 anys 111 92 203 

De 10 a 14 anys 70 79 149 

De 15 a 19 anys 92 77 169 

De 20 a 24 anys 110 106 216 

De 25 a 29 anys 130 159 289 

De 30 a 34 anys 177 196 373 

De 35 a 39 anys 222 149 371 

De 40 a 44 anys 149 123 272 

De 45 a 49 anys 115 93 208 

De 50 a 54 anys 87 74 161 

De 55 a 59 anys 71 59 130 
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De 60 a 64 anys 29 34 63 

De 65 a 69 anys 18 12 30 

De 70 a 74 anys 12 11 23 

De 75 a 79 anys 4 12 16 

De 80 a 84 anys 2 6 8 

De 85 anys i més 0 0 0 

TOTAL 1.530 1.401 2.931 

  2018 

   Edat Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 117 104 221 

De 5 a 9 anys 105 99 204 

De 10 a 14 anys 79 55 134 

De 15 a 19 anys 82 72 154 

De 20 a 24 anys 112 119 231 

De 25 a 29 anys 138 142 280 

De 30 a 34 anys 152 192 344 

De 35 a 39 anys 239 176 415 

De 40 a 44 anys 196 113 309 

De 45 a 49 anys 121 107 228 

De 50 a 54 anys 80 65 145 

De 55 a 59 anys 48 67 115 

De 60 a 64 anys 44 27 71 

De 65 a 69 anys 19 20 39 

De 70 a 74 anys 13 10 23 

De 75 a 79 anys 5 7 12 

De 80 a 84 anys 4 7 11 

De 85 anys i més 2 1 3 

TOTAL 1.556 1.383 2.939 
Fonts: Programa HERMES, original extret d’IDESCAT, a partir del padró continu INE. Població estrangera al Berguedà per grups d’edat. 

 

Tal i com mostren les dades, la població estrangera a la comarca no ha variat els darrers anys. Els 

i les joves representen tant sols un 22,6% de la població estrangera l’any 2018, amb un total de 

332 homes (representant un 21,3% del total d’homes) i un total de 333 dones (representant un 

24% del total de dones). Tot i així cal continuar-hi treballant amb més èmfasi per dotar-los de les 

mateixes oportunitats que la resta i a la vegada acabar amb les desigualtats o les situacions de 

discriminació que pateixen.  
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 4.2.2 Transicions juvenils 

Educació 

Pel que fa a l’educació, trobem que hi ha un gruix força important dels joves en aquesta etapa. 

Concretament, en dades del curs 2018/2019, un total de 2.059 joves cursaven estudis obligatoris 

i post-obligatoris a la comarca. Aquests joves es repartien en: 

Taula 6. Nombre total d’alumnes per estudis al Berguedà. 

ESTUDIS TOTAL ALUMNES 

Educació secundària obligatòria 1.383 

Batxillerat 421 

Cicle formatiu de grau mig 212 

Cicle formatiu de grau superior 43 
Font: Web Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Aquí, cal sumar-hi els joves que també estudien estudis postobligatoris fora de la comarca, ja 

sigui perquè  al Berguedà no hi troben el que busquen  pel que fa a formació professional o ja 

sigui per estudis universitaris. Pel que fa a aquest darrer nivell d’estudis però, cal destacar que 

les comarques centrals mantenen un percentatge inferior a la mitjana de joves que cursen  

estudis universitaris (25,6% respecte d’un 28,5% a Catalunya). La tendència es repeteix si hi 

englobem la resta d’estudis superiors, que disminueix,  a la Catalunya central, fins  un 34,8% de 

joves que els cursen, respecte al 39,8% de la mitjana catalana. És important destacar el gruix que 

marxa a estudiar fora de la comarca, tot i que sigui menor que el percentatge de joves que 

cursen aquests estudis respecte a la mitjana catalana.  

 

Tot i així, la tendència general a Catalunya és la d’uns itineraris formatius més curts en zones no 

urbanes, tal com s’apunta en Enquesta a la joventut de Catalunya 2017, de l’Agència Catalana de 

la Joventut. En aquesta enquesta s’ha identificat que “els municipis d’entre 2.000 i 10.000 

habitants són els que presenten taxes més baixes, a causa que es produeix un abandonament 

formatiu prematur”.  

 

La poca facilitat per a una trajectòria d’estudis satisfactòria propera a la residència d’aquests 

joves acaba provocant-ne la marxa per acomplir els seus objectius o en provoca l’abandonament 

dels estudis. 

 

Els centres d’ensenyament existents a la comarca que ofereixen estudis obligatoris o 

postobligatoris són: 

 

 . Institut Pere Fontdevila (Gironella): Ofereix formació de secundària, batxillerat d’arts 

plàstiques, ciències i tecnologia,  humanitats i ciències socials. 
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 · Institut de Puig-reig (Puig-reig): Ofereix formació de secundària, batxillerat d’humanitats 

i ciències socials, ciències i tecnologia, a més del cicle de grau  mitjà d’elaboració de productes 

alimentaris (Formació DUAL). 

 

 · Institut Serra de Noet (Berga): Ofereix formació de secundària. 

 

 · Institut Guillem de Berguedà (Berga): Ofereix formació de secundària, batxillerat 

d’humanitats i ciències socials, ciències i tecnologia, batxibac, a més de cicles formatius de grau  

mitjà d’auxiliars d’infermeria i atenció a persones en situació de dependència. 

 

 · Escola Xarxa (Berga): Ofereix formació de secundària, batxillerat de ciències i tecnologia, 

humanitats i ciències socials, a més de cicles formatius de grau  mitjà de gestió administrativa, 

manteniment electromecànic, sistemes microinformàtics i xarxes, més el cicle formatiu de grau 

superior d’administració i finances. 

 

 · Escola Vedruna (Berga): Ofereix formació de secundària. 

 

 · Institut Alt Berguedà (Bagà): Ofereix formació de secundària, batxillerat d’humanitats i 

ciències socials, ciències i tecnologia, a més del cicle formatiu de grau  mitjà de conducció 

d’activitats fisicoesportives en el medi natural, el cicle de grau superior d’ensenyament i 

animació socioesportiva, i titulacions tècniques d’esports en muntanya mitjana. 

 

A més a més, altres centres que ofereixen una formació no reglada complementària, que sovint 

s’emmarca més dins la transició formació-treball són: 

 

 · Escola d’Adults: Ofereix formació secundària per a adults, cursos de preparació per a les 

proves de grau mitjà i superior, accés a la universitat, cursos d’anglès i competències TIC. 

Ubicada a l’Institut Guillem de Berguedà. 

 

 · Escola Oficinal d’Idiomes: Ofereix formació oficial d’anglès i francès, ubicada a l’Institut 

Guillem de Berguedà.  

 

 · Agència de Desenvolupament del Berguedà: Ofereix pla de transició al treball d’auxiliar 

de vendes i formacions no reglades. 

 

· Des de l’Ajuntament de Puig-reig, en col·laboració amb el Departament d’Educació, 

s’impulsarà per primer cop i de cara  al curs 2019-2020 un pla de transició al treball de vivers i 

jardins. 

 

Tenint en compte aquesta realitat, es constaten uns elements a tenir  presents a l’hora de 

radiografiar l’educació entre els  joves de la comarca. Aquests  elements són: 



 
 
  

Pla Comarcal de Joventut del Berguedà  2020-2024 15 

 

 

- Limitació de l’oferta formativa: en la majoria d’ocasions els estudiants per cursar estudis 

postobligatoris universitaris o de cicles formatius han de marxar fora de la comarca, ja 

que l’oferta és fins a cert punt limitada.  

 

- Mobilitat forçosa per cursar estudis superiors postobligatoris: la limitació de l’oferta 

formativa té com a conseqüència que en moltes ocasions els  joves hagin de marxar fora 

de la comarca per estudiar i, per tant, s’hagin de desplaçar: ja sigui diàriament –amb 

transport públic o privat per arribar als centres–, o instal·lant-se a viure fora per la 

comoditat que suposa. Derivat d’aquest factor, molts joves entre les edats que estudien, 

entre setmana, no fan vida als seus  pobles, cosa que té efectes en la seva vida social i 

associativa. 

 

Treball 

El treball és un factor imprescindible per garantir l’emancipació de la joventut a qualsevol indret. 

L’accés a una feina estable i de qualitat permet, en la majoria d’ocasions, poder accedir a un 

habitatge i forjar una vida basada en l’autonomia i la realització personal. Tot i així, els darrers 

anys, la crisi econòmica que ha afectat especialment el sud d’Europa, i les seves economies 

espanyola i catalana, ha repercutit directament i de forma més aguda a determinats grups que es 

troben més vulnerables en aquestes situacions. La joventut, com a grup de transició cap a l’etapa 

adulta, fa que la majoria de joves accedeixin al mercat laboral amb nul·la experiència, cosa que 

els posa en desavantatge davant d’altres grups dins del mercat de treball.  

La traducció a aquesta situació és la d’una existència de treball temporal i precari, que converteix 

el jovent en un col·lectiu especialment afectat en l’àmbit del treball.  

 

El Berguedà no resta aliè a aquest context,  en el qual les dades d’atur registrat dels grups d’edat 

que va dels 16 als 29 anys, representen un 31,73% el 2018. Una dada que, tot i que es trobi 4 

punts percentuals per sota de les dades de 2015 –tendència generalitzada arreu de Catalunya–, 

representa un % elevat i per sobre de la mitjana de l’atur total registrat  a Catalunya.  
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Taula 7. Atur jove registrat per grups d’edat al Berguedà. 

Atur registrat Berguedà 2015 

     
16-19 20-24 25-29 TOTAL % 

TOTAL 
Berguedà 

HOMES DONES 
TOTAL 
Catalunya 

48 135 191 374 14,43 2.591 253.557 280.901 534.459 

 

Atur registrat Berguedà 2016 

 

 

  

 

16-19 20-24 25-29 TOTAL % 
 

  
 

46 107 158 311 13,74 2.263 215.713 254.891 470.605 

 

Atur registrat Berguedà 2017 

 

 

  

 

16-19 20-24 25-29 TOTAL % 
 

  
 

38 95 139 272 13,17 2.066 184.941 233.353 418.294 

 

Atur registrat Berguedà 2018 

 

 

   16-19 20-24 25-29 TOTAL % 
 

   41 86 137 264 13,74 1.922 169.755 223.237 392.992 
Font: IDESCAT, a partir de dades oficials dels Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Atur registrat per grups d’edat. 

 

A més a més, dels 10.404 contractes registrats el 2018, tan sols 1.299 van ser-ho en format 

indefinit, mentre que 9.105 van ser-ho de forma temporal (IDESCAT, contractes de treball 

registrats al 2018).  

 

Els sectors productius que tenen pes a la comarca són el sector serveis, amb un nombre 

considerable i a l’alça per l’aposta de la comarca per esdevenir un espai turístic fort, seguit amb 

diferència pels sectors  indústria, construcció i agricultura.  

 

Les línies de treball en matèria d’ocupació actuals es basen en: 

 

- Programes d’inserció laboral:principalment a través de l’Agència de Desenvolupament del 

Berguedà, tot i que en ocasions des de Creu Roja o UGT també hi pot haver alguna 

iniciativa. Es desenvolupen programes orientats a la inserció laboral de les persones 

actives desocupades, sovint joves.  

 

- Persona referent d’ocupació juvenil: L’objectiu d’aquesta persona, que substitueix l’antiga 

impulsora de Garantia Juvenil, és treballar per al foment de la formació i la inserció 

laboral dels i les joves i acompanyar-los i orientar-los en la recerca de feina i millora de 

l’ocupabilitat. Aquesta figura treballa des de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà 

en coherència al treball d’inserció que desenvolupa aquest ens.  

 

- Formació professional dual: A la comarca hi ha diversos centres que ofereixen cicles de 

grau mig i superior amb formació dual,  fet  que posa en contacte directament l’estudiant 
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amb empreses del sectors  en què treballa per guanyar experiència i coneixement,  a la 

vegada que facilita la transició cap al món laboral. 

 

Malgrat els esforços per pal·liar aquestes situacions, expressats amb els diferents recursos per 

millorar la inserció laboral i l’ocupabilitat dels i les joves del Berguedà, hi continua havent una 

dificultat d’ofertes i una manca d’oportunitats en l’àmbit laboral. Aquest fet és el que es detecta 

com la  problemàtica principal en aquest àmbit dins la comarca, tant pels mateixos joves com 

pels agents econòmics que han participat al llarg del procés d’anàlisi qualitatiu del Pla.  

 

  Habitatge 

L’habitatge representa el tercer factor que permet la transició de la gent jove per a  la seva 

emancipació.  

Fent una mica de repàs, el 2007 es va assolir la taxa d’emancipació més alta del segle XXI, amb 

1/3 dels joves emancipats.  No obstant això, la crisi econòmica va provocar que tot i la disminució 

del preu de l’habitatge (fins a un 40%), la proporció de joves emancipats s’hagués anat reduint 

els darrers anys (dades extretes de l’Informe d’Habitatge del Berguedà, 2019). 

 

Al 2019, la lleugera recuperació econòmica encara no s’ha traduït en una millora de 

l’emancipació juvenil. Ni tan sols el fort abaratiment del cost de l’habitatge durant els anys de la 

crisi ho ha pogut compensar. La no correlació entre recuperació econòmica i millora de la 

capacitat adquisitiva fa que cada vegada siguin menys les persones joves que viuen fora de casa 

dels progenitors. A més a més, els darrers anys hi ha hagut una certa tendència d’augment del 

preu generalitzada arreu de Catalunya (Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2018, 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) que encara ho dificulta 

més. 

 

Un dels canals utilitzats per facilitar l’emancipació ha estat els ajuts econòmics per poder 

afrontar el pagament de l’habitatge d’ús habitual. En el moment en què es van idear algunes 

d’aquestes prestacions, les persones joves eren les beneficiaris de forma molt majoritària. 

Tanmateix, aquesta proporció ha disminuït els darrers anys, com a conseqüència dels efectes de 

la crisi i de la necessitat de centrar el suport en nous col·lectius amb risc sobtat de quedar-se 

sense llar. 

 

Actualment tota l’oferta d’habitatge està majoritàriament en mans privades, des dels ens 

municipals i comarcals s’intenta, cada vegada més, oferir algunes polítiques amb la voluntat de 

garantir un millor accés a l’habitatge, especialment dirigides a col·lectius més vulnerables, com 

pot  ser la joventut. Els serveis que  hi ha a la comarca, principalment, són dos: 
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- Oficina d’Habitatge de Berga: Oficina d’habitatge per als habitants de Berga. La seva 

funció és gestionar les ajudes que des de la Generalitat es destinen en matèria 

d’habitatge, així com assessorar i acompanyar aquelles persones que vulguin posar en 

lloguer l’habitatge propietat, a través de la borsa de l’Oficina.  

 

- Servei d’Habitatge del Consell Comarcal: Gestiona les ajudes en matèria d’habitatge per a 

la resta de la comarca,  a més de donar suports puntuals en matèria d’habitatge als 

municipis. 

 

Com veiem, els serveis són limitats i, el fet d’haver d’abastar una part molt gran de la població fa 

que no es desenvolupin en l’actualitat, ni a la comarca del Berguedà ni a cap altra població de 

Catalunya, polítiques específiques per a joves en matèria d’habitatge. 

 

La problemàtica d’accedir a un habitatge de forma autònoma, lligada sovint al fet de trobar i 

accedir a una feina digna, és una de les dificultats que  el jovent es troba a la comarca i és una 

dificultat més per al desenvolupament d’una vida plena com a joves. 

 

 

4.2.3 Emancipació Juvenil 

  Salut 

L’àmbit de la salut en la joventut s’ha centrat principalment en el treball, en la prevenció de 

conductes de risc.. Per treballar aquestes conductes i fer un treball d’intervenció acurat a la 

realitat i adaptat a la joventut, el Berguedà compta amb un Pla comarcal e drogodependències. 

Els objectius principals del Pla comarcal de drogodependències són: 

 

- Promoure la col·laboració comunitària en la intervenció sobre les drogodependències 

(implicar els agents en els diferents aspectes de la intervenció preventiva). 

 

- Impulsar i garantir la coordinació de les activitats de prevenció de drogodependències a la 

comarca. 

 

- Marcar una línia d’acció política conjunta amb els municipis en matèria de prevenció de 

drogodependències. 

 

- Dotar d’eines al màxim nombre d’alumnes per a la reflexió crítica en el consum de 

drogues mitjançant activitats de sensibilització i dinamització dins el marc escolar. 

 

- Proporcionar una oferta d’accions formatives adreçades als agents educatius i optimitzar 

les intervencions educatives i preventives amb els joves tant a l’aula com individualment. 
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- Realitzar campanyes de prevenció en festes assenyalades. 

 

En el desplegament hi ha diferents recursos i programes orientats a la prevenció, informació i 

assessorament sobre les drogues. Tots aquests serveis treballen de forma coordinada. Així doncs, 

els diferents agents del territori, aglutinats dins el Pla comarcal de drogodependències, treballen 

la prevenció de les drogodependències de la manera següent:  

 

- Des del Servei de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà:  Es fan tallers preventius 

de drogodependència a secundària, Programa Controles, tallers Sóc rar, Sota pressió, 

Dona la volta a l’alcohol, tallers per a famílies, xerrades  sobre begudes energètiques i 

desenvolupament del protocol de detecció i intervenció del consum de drogues en 

alumnes escolaritzats als centres d’educació secundària de la comarca. Coordinació dels 

autocars de Patum i accions preventives, Punt lila, monitors de carrer, etc. que es fan en 

el desplegament de Patum i en altres festes puntuals, com Carnestoltes, Cap d’Any, etc. 

 

- Des d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Berguedà: Es disposa de l’Observatori Social 

amb recursos de la comarca distribuïts per municipis, àmbits d’actuació i col·lectiu al  qual 

va destinat. 

 

- Des del Servei d’Informació i Suport sobre les Drogodependències: Es fan tallers adreçats 

a població en risc, detecció i derivació per part dels EBAS dels casos de consum de 

drogues. Des d’aquí es deriven els casos al Servei SPOTT a Barcelona. 

 

- Des de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra: Programa de mesures alternatives a la 

sanció administrativa (només es realitza a Berga); actuacions policials control de l’oferta 

(incautacions) i controls d’alcoholèmia.  

 

- Des de l’Àrea de Salut (CAP, Hospital Sant Bernabé, Hospital de Dia i Centre de Salut 

Mental d’Adults i CSMIJ): Programa salut i escola, Programa manteniment de metadona, 

activitat assistencial dels diferents centres de salut, programa de tractament d’SPOTT de 

Barcelona i a les ABSS del Berguedà per a menors de 21 anys. 

 

És important tenir en compte algunes de les conclusions d’aquest Pla, ja que  assenyalen les 

necessitats per afrontar la matèria de les drogodependències a la comarca i que es prenen com a 

referència en aquest PCJ. Aquestes són les conclusions principals: 

 

· Les edats d’inici del consum de tabac, alcohol i cànnabis (drogues més consumides  pel 

jovent) són entre els 12 i els 15 anys. 
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· Els joves reclamen més informació sobre les drogues per tenir-ne més consciència a 

través d’eines que utilitzin llenguatges propers. 

  

· Es detecta la necessitat de formar el professorat i les famílies sobre detecció i  abordatge 

del consum. 

 

· Calen accions preventives per oferir-les als centres educatius. 

 

Participació, cultura i oci 

La participació dels i les joves és un aspecte fonamental per  fomentar la seva integració a la 

societat com a col·lectiu imprescindible amb una mirada posada a través dels processos de 

transició i socialització que viuen. El foment de la participació, doncs, resulta essencial per a la 

seva participació en la vida pública i en la presa de decisions a l’hora de definir també les seves 

polítiques.  

 

La realitat, abans esmentada, sobre la grandària geogràfica de la comarca, la mobilitat forçada 

pels estudis o per la feina fora de la comarca, i la manca d’algunes estructures per treballar a 

cada poble i unes polítiques constants en l’àmbit de joventut provoquen que els processos de 

participació en els quals els i les joves s’impliquen siguin diferents.  

 

A Berga és on més s’ha pogut treballar aquest vessant els darrers mesos a través del procés 

participatiu iniciat per l’Ajuntament de Berga per definir el futur del nou espai jove de la ciutat. A 

banda, també algunes campanyes concretes han tingut en compte la participació del jovent en la 

seva definició i detecció de necessitats. Aquesta participació representa una garantia perquè les 

accions que es tirin endavant tinguin una major acceptació per part de les persones receptores, 

ja que han estat part activa en la seva planificació.  

 

A banda d’això, és cert que en alguns pobles es donen expressions interessants dins l’àmbit de la 

participació, i que poden esdevenir futurs espais per aprofundir-hi. Estem parlant d’exemples 

com la preparació de determinades activitats en l’àmbit de la festa major del poble –festes o nits 

joves–, o alguna data assenyalada, en la qual  el jovent  s’implica en l’organització d’activitats, ja 

sigui des d’un punt de vista exclusivament juvenil, o des d’entitats i espais més 

intergeneracionals. Aquest caràcter intergeneracional és un tret distintiu molt important a la 

comarca del Berguedà. D’una banda, perquè les entitats, que signifiquen un important teixit 

associatiu a la comarca, en la seva majoria tenen aquest caràcter intergeneracional que genera 

sinergies entre persones de diferents edats dels municipis. Si bé és cert que existeix una part 

d’entitats que es podrien vincular estrictament en l’àmbit juvenil, la majoria de casos 

s’emmarquen dins d’aquesta varietat generacional. 
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El foment de la participació és fonamental per generar un sentiment de pertinença i arrelament 

entres el jovent i la seva comunitat, i  per generar així un lligam que els hi vinculi de forma 

permanent i en un futur.  Així doncs, el foment i l’aprofundiment d’aquesta serà imprescindible a 

l’hora de dissenyar les diferents polítiques de joventut que quedin plasmades en aquest pla. 

 

Les expressions de participació a través d’entitats sovint s’entrellacen amb les dinàmiques 

culturals i d’oci de la comarca. Les polítiques de cultura i oci es treballen en la majoria d’ocasions 

des de les regidories de cultura i festes dels diferents ajuntaments. Moltes d’aquestes polítiques 

impliquen de manera directa o indirecta els i les joves, ja sigui generant activitats estrictament 

per a ells i elles o activitats per a tots els públics  en les quals també  poden participar. 

 

Gran part d’aquestes activitats que organitzen els i les joves, o hi participen, es produeixen a 

través d’entitats i associacions  en què formen part, a través de les quals es canalitza l’acció. Així 

doncs, el teixit associatiu és important per tal de garantir una vida activa tant cultural com d’oci 

pera les poblacions i per a la gent jove de la comarca. 

 

Benestar i cohesió social 

Per acabar, cal tenir present tota tasca en àrees de treball social com la inclusió, cohesió social, 

les migracions o el gènere. Tots aquests àmbits, intervenen i s’expressen en la joventut per la 

diversitat que la caracteritza.  

Des de l’Observatori Social del Berguedà, amb els informes i les dades que es continuen donant, 

apunten a una desigualtat per part de diversos col·lectius que requereixen d’una resposta 

concreta. Les principals problemàtiques i necessitats detectades en el darrer informe (2015), són:  

 

 Augmenta les peticions d’ajuts per necessitats bàsiques. 

 Creix la desigualtat, fet que dificulta la integració i cohesió social. 

 No només calen polítiques d’intervenció, sinó també de sensibilització per la situació 

determinats col·lectius davant d’aquest context. 

 

L’arribada de migracions en joves, requereixen encara més d’un treball per una bona cohesió i 

desenvolupament de la vida dels i les joves que migren, facilitant al màxim el seu 

desenvolupament personal a la comarca, i assegurar-ne el seu arrelament per tal d’oferir-los un 

futur digne. Principalment aquesta àrea es treballa de forma transversal amb els serveis 

especialitzats que el CCB té, concretament des de les àrees de Serveis Socials, Inclusió i 

Migracions. 

 

Les qüestions de gènere, estretament lligades a les violències masclistes, també és una de les 

temàtiques que en els darrers any han centrat bona part de les polítiques de joventut en aquests 

àmbits. Especialment a l’oci nocturn on hi ha un nombre important de joves, podem trobar-hi un 
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percentatge molt elevat de violències masclistes que van des de la violència verbal a les 

agressions físiques, com mostra l’informe de sobre violències masclistes en l’oci nocturn 2017-

2018 (Observatori Noctambul@s, 2018), on s’apunta que “el 91% de les dones a partir de 16 anys 

ha patit violències sexuals al llarg de la seva vida”. 

 

En aquest sentit, juntament amb l’àrea d’igualtat del CCB i els Ajuntaments de la comarca, si que 

hi ha hagut una tasca per començar a treballar la prevenció d’aquestes violències sobretot en 

contextos de festes majors a través dels coneguts Punts Liles. L’exemple de la campanya Vull la 

nit de l’Ajuntament de Berga, ha permès obrir una via per exportar a la resta de municipis que 

treballin en la vessant de la conscienciació de les violències masclistes, així com el seu abordatge.  

 

Es tracta de realitats complexes, que representen problemes estructurals propis de societats 

amb una cultura i arrels patriarcals, i s’expressen de múltiples formes en el jovent. Per això, des 

de les diferents àrees del Consell es treballa per abordar-los de forma transversal amb l’àrea de 

joventut. El treball desenvolupat des d’aquest àmbit es desenvolupava principalment a través de 

l’espai Berguedà en Xarxa, on hi participen les diferents àrees del Consell com inclusió, serveis 

socials, igualtat, migració, educació i joventut. Aquest espai, que fins el 2017 coordinava les 

prioritats i treball en aquest àmbit, posava com a necessitats principals les tasques de 

sensibilització i intervenció amb les entitats d’aquests àmbits que hi treballen. Actualment, ja no 

es troba actiu, però les diferents àrees es segueixen coordinant per necessitats concretes. 

 

 

 4.2.4 Despoblament juvenil 

La realitat observada en aquesta diagnosi, tant en l’àmbit quantitatiu com qualitatiu, ens 
indica que el fenomen del despoblament es dona entre la joventut i que  
ve marcat principalment durant la transició educació-treball que el jovent realitza. Tal com s’ha 
analitzat, aquest fet es produeix per un desplaçament temporal fora de la comarca, que pot 
acabar esdeveniment permanent i allargat en el temps. 
  
La majoria de joves que han participat del Pla indiquen el seu desig de viure a la comarca,  tot i la 
dificultat que hi veuen per raons laborals o d’estudis. Partint d’aquesta premissa, assumeixen el 
fet de, com a mínim, marxar fora temporalment amb l’objectiu de poder-se establir en un futur 
de nou a la comarca. La dades observades en els apartats d’educació i treball reforcen aquesta 
idea.   
  
Aquesta no és una tendència exclusiva del Berguedà, ja que en molts altres punts del territori 
s’està començant a posar l’accent en aquest fenomen. En aquest sentit, des de l’àmbit de la 
joventut, han començat a néixer algunes experiències per reflexionar de forma col·lectiva entre 
diferents agents del territori sobre aquest fenomen. En són exemple l’experiència del 
projecte Munixic  –a les comarques de ponent–,  les Jornades pel Repoblament Rural –
celebrades a Aguilar de Segarra i organitzades col·legiadament entre la Direcció General de 
Joventut, la Fundació Món Rural, Munixic i l’Associació de Micropobles de Catalunya–, les 
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jornades Municipi Viu: Joves i Arrelament  –realitzades a la Vall d’en Bas–, o les jornades 
de Talent Jove a les Comarques Rurals, Territoris d’Acollida –realitzades a Prullans dins del 
projecte Odisseu.  
  
No hi ha estudis que ens aportin dades sobre aquest àmbit, més enllà d’informes que 
poden assenyalar elements o causes d’aquest fenomen (com l’últim informe de l’Agència 
Catalana de la Joventut, L’atracció del camp: percepció i l’atractiu de l’entorn rural en la joventut 
catalana resident en àrees urbanes). Tot i així, la tendència a la baixa general de la població i una 
constatació d’elements de mobilitat per estudis o feina fa que en els propers anys es vulgui 
treballar per contrarestar aquest lent, però progressiu despoblament de les àrees rurals cap a 
zones més urbanes i concretar i aplicar mesures des de l’àmbit geogràfic del Berguedà.   
  
Un element que es relaciona directament en l’anàlisi d’aquesta problemàtica, i al qual cal parar-
hi atenció, ja que des de fa un temps s’hi ha estat treballant és la mobilitat.  
 

Mobilitat  

Tenint en compte la realitat observada, la mobilitat esdevé un element imprescindible per a les 
persones joves de la comarca. El Berguedà és una comarca que en l’àmbit del transport públic hi 
ha les comunicacions següents:  
  
 Línia regular Berga-Barcelona: s’aprofita el trajecte per parar als municipis de la comarca.  
 Línia regular Berga-Cerdanya: s’aprofiten trajectes per parar als municipis de la comarca.  
 Línia intercomarcal: en diferents horaris es recorren poblacions de nord a sud i d’est a 
 oest.  
 Línia regular Berga-Manresa: recórrer diferents poblacions.  
 Línia interna de bus a Berga.  

  
Aquest transport es complementa amb el transport a demanda que s’ofereix des del Consell 
Comarcal del Berguedà (servei de taxi a un cost igual que el de les línies regulars). Més enllà 
d’això, si la gent es vol desplaçar, pot utilitzar el transport privat. Aquesta mobilitat, ja reduïda de 
per si, només es troba reforçada per contextos puntuals d’oci, com per exemple per la festa 
de La Patum de Berga.  
  
Des del Consell Comarcal s’és conscient de les dificultats existents i, per això, des de fa anys 
 s’estan duent a terme iniciatives i vies de treball per pal·liar la situació que es viu en qüestió 
de mobilitat. D’una banda, es va aconseguir en un primer moment adaptar els horaris de les 
línies de transport als horaris dels centres escolars, per facilitar el desplaçament dels i les 
estudiants a la comarca. La integració tarifària per a la població del Berguedà per viatjar a un 
preu més reduït de l’habitual cap a Manresa o Barcelona també va suposar una millora important 
en la mobilitat del jovent de la comarca. Un gran avantatge pel qual es va lluitar durant molts 
anys i per part de tot el territori.  
  
Aquest 2019, s’han iniciat tres noves línies:  

 Berga-Universitat Autònoma: Per reforçar els trajectes per a les persones que estudien a 
la Universitat Autònoma de Bellaterra i establir  així un bus d’anada i tornada diari.  
 Berga-Vic: Bus d’anada i tornada diari per als estudiants que van a Vic o a Girona.   
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 Manresa-Bagà: Bus diari per als alumnes que fan els cicles formatius esportius.  
  
Això pot afectar directament la despesa que el jovent tindrà a l’hora de realitzar els seus 
estudis i reduir el cost del desplaçament diari per a aquelles persones que escullin aquesta 
opció.   
  
La mobilitat és un factor que dificulta la vida quotidiana dels i les joves de la comarca, enlloc de 
facilitar-los i resoldre algunes de les dificultats amb les que es poden trobar. Tal com s’ha anat 
observant, al llarg del procés participatiu del Pla, el factor de la mobilitat pot constituir un 
element principal que acabi determinant el lloc de residència del jovent i, per tant, si s’acaba 
optant per viure o no a la comarca, relaciona també amb les oportunitats d’estudis i laborals.  
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4.2.6 Conclusions de la panoràmica de la joventut al Berguedà 

Taula 8. Conclusions de la Panoràmica de la joventut al Berguedà. 

Transicions juvenils 

Àmbit Conclusió 

Educació  Hi ha una certa limitació de l’oferta formativa a la comarca.  

La limitació produeix una mobilitat forçosa per cursar estudis superiors post-obligatoris fora del 

Berguedà. 

Treball Manca d’ofertes laborals a la comarca, fet que fa que sovint es busquin ofertes a fora.  

Ja hi ha uns recursos existents que treballen per oferir sortides i amb el quals cal seguir treballant.  

Habitatge Dificultat per a l’emancipació de la joventut amb un poder adquisitiu baix i un preu de 

l’habitatge elevat.  

Limitació de recursos per oferir solucions. 

Emancipació juvenil 

Àmbit Conclusió 

Salut Treball complert, en xarxa i positiu en els àmbits de prevenció en les conductes de risc i addiccions. 

Mobilitat La mobilitat es troba marcada pel fet d’estudiar o treballar fora de la comarca.  

Dificultats per a una mobilitat fàcil i regular, més enllà de les línies existents. 

Participació, associacionisme, cultura i 

oci 

Comarca amb un teixit associatiu molt gran, i intergeneracional, fet que permet desenvolupar accions 

amb entitats del territori.  

Ric teixit associatiu però amb problemes de relleu i compromís de les entitats.  

L’oferta cultural i d’oci principalment ve de les entitats de la comarca, cosa que genera una oportunitat 

per oferir més alternatives al jovent, i que aquest hi arreli. 
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Despoblament juvenil 

Àmbit Conclusió 

Mobilitat de la joventut fora de la 

comarca 

Es detecta un problema de jovent que marxa per estudiar o treballar fora, i que llavors no torna. La 

limitació d’oportunitats s’ajunta amb el problema de la mobilitat i representa una dificultat per atraure 

joves i retenir-los a les poblacions, sobretot si són petites.  

Benestar i cohesió social 

Àmbit Conclusió 

Inclusió, cohesió social i migracions Es treballa coordinadament des d’altres àrees del Consell Comarcal del Berguedà. 

Gènere Interès creixent per realitzar tasques de prevenció a les violències masclistes, sobretot centrat en les 

festes majors (Punt Lila). 
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4.3  LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT AL BERGUEDÀ 
 

4.3.1 Avaluació del PIECJ 2016/2019 

Les polítiques de joventut del Berguedà s’han desenvolupat des de fa anys des del Servei 
Comarcal de Joventut del CCB de forma coordinada amb les regidories de joventut dels municipis 
de la comarca, la tècnica de Joventut de Berga (única tècnica local de joventut al territori) i amb 
altres àrees tècniques en què la seva pràctica diària reverteix d’una manera o altra sobre 
el jovent. A més, s’hi sumen altres ens o entitats que des de diferents àmbits poden intervenir en 
polítiques de joventut  o accions d’intervenció amb la joventut. Així, doncs, s’han desenvolupat a 
partir del treball en xarxa i la determinació que com més àmbits s’atenguin les diferents 
problemàtiques que es detectin, millor es podrà respondre per superar les mancances 
i les necessitats de la joventut.   

  
Tot aquest treball no ha anat sorgint de forma espontània, sinó que s’ha estructurat i planificat, 
conjuntament amb la Direcció General de Joventut, en plans comarcals de joventut, o els darrers 
anys en el Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal de Joventut (PIECJ) 2016-2019. 
Aquest PIECJ ha servit els darrers anys per planificar les polítiques de treball i coordinar els 
diferents nivells de treball: comarcal, interdepartamental o altres. El PIECJ ha tingut en compte 
les dues estratègies de joventut que actualment donen un servei comarcal: El Servei Comarcal de 
Joventut (SCJ) i l’Oficina Jove del Berguedà (OJ). El SCJ contempla la part de projectes comarcals, 
suport als municipis i les delegacions de competències i l’OJ contempla tot l’àmbit d’atenció als 
joves per mitjà del SIJ i de les diferents assessories.  
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Taula 9. Resum objectius i accions del PIEJC 2016-2019. 

Objectiu estratègic Acció per assolir-lo 

Reduir l’atur juvenil 

 

Informació i orientació en la transició ensenyament-treball. 

Donar continuïtat a la figura de l’impulsor de garantia juvenil. 

Ajustar l’oferta formativa post-obligatòria a les demandes dels 

sectors amb més sortida laboral que hi ha a la comarca 

 

Informació i dinamització als instituts del Berguedà i fira de l’estudiant a  la Catalunya Central. 

Servei d’ensenyament i assessorament. 

Formació d’educació en el lleure amb infants i joves (monitors, directors). 

Millorar les oportunitats d’accés a l’habitatge Treball amb les polítiques de joventut del CCB. 

Disminuir les conductes de risc Servei d’informació i suport sobre drogodependències – Salut Jove. 

Promoure un consum menys abusiu entre la joventut (Patum, carnestoltes, cap d’any...). 

Millorar la mobilitat dels joves de la comarca 

 

Autocars de Patum. 

Incrementar línies de transport i reduir els preus. 

Facilitar l’accés a la cultura i l’oci als joves, incidint, si cal, en la 

millora de la mobilitat 

 

Accions de repoblament i arrelament als municipis. 

Accions per mitjà de l’Odisseu. 

Fixa’t Jove. 

Facilitar eines i donar suport a les entitats juvenils per 

gestionar-se i garantir la seva continuïtat 

Tramitació, orientació i coordinació sobre tràmits de les activitats de lleure 

Punt de voluntariat del Berguedà (associacionisme i voluntariat). 

Facilitar l’accés als serveis d’informació i assessorament Oficina Jove del Berguedà – SIJ Comarcal   

Donar recursos als alumnes de secundària de la comarca 

 

Trobada de delegats i delegades de secundària Berguedà. 

Xerrades i tallers a les aules sobre diferents temàtiques d’interès per a l’alumnat. 

Incrementar i optimitzar els recursos en polítiques de joventut Coordinació i suport a les polítiques municipals de joventut. 

Garantir la qualitat en les activitats de lleure  Visites a activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 

Assessorament i inspeccions preceptives a les instal·lacions juvenils de la comarca i dels 

terrenys d’acampada 
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Dins dels PIECJ, el Pla anual partia de les problemàtiques de l’any 2017-18, en què es constataven 
diferents aspectes relacionats amb l’atur juvenil, l’oferta formativa comarcal, l’accés a 
l’habitatge, la prevenció i les conductes de risc de la joventut, la mobilitat, l’oferta cultural i d’oci 
al Berguedà, l’associacionisme, els serveis d’informació i atenció al jovent i les polítiques 
locals.  A partir d’aquestes temàtiques, es plantejaven uns objectius estratègics comarcals amb 
unes accions orientades a assolir-los.  

  
La majoria de les accions plantejades que apareixen en el quadre resum s’han assolit al llarg 
d’aquests anys, tot i que el grau en què s’han desenvolupat la majoria pot variar en més o menys  
intensitat. Hi ha algunes accions –en vermell– que mostren un no assoliment, ja sigui per falta de 
concreció en les línies concretes de treball o per elements externs que han dificultat el 
recorregut.   
  
Tot i així, s’observa com moltes de les problemàtiques es mantenen, per la qual cosa cal 
continuar aprofundint en aquells aspectes en què les mancances o necessitats d’intervenir-hi 
persisteixen, així com avançar en noves línies que obrin noves possibilitats a les demandes 
i les necessitats de la joventut del Berguedà.  
 

 

4.3.2 Polítiques de joventut municipals i comarcals al Berguedà 

Dels 31 municipis del Berguedà, 20 han estat fent polítiques pròpies de joventut al seu municipi, 
la resta participen exclusivament de les polítiques comarcals, ja que són municipis petits o molt 
petits.   
  
 Berga, com a capital de comarca i municipi més gran de la comarca, ha participat en els plans 
locals de joventut des dels seus inicis l’any 2001; 15 municipis han tingut fins al 
2011 plans dinamitzadors de joventut  (Avià, Bagà, Borredà, Casserres, Castellar del Riu, Cercs, la 
Pobla de Lillet, Gósol, la Nou de Berguedà, Montmajor, Olvan, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, 
Vilada i Viver i Serrateix); i 6 municipis han tingut fins al 2011 plans integrals de joventut (Avià, 
Berga, Gironella, Guardiola de Berguedà, Puig-reig i Vallcebre).  

 

A partir del 2015, hi ha 7 municipis que disposen de Pla local de joventut (Avià, Berga, Bagà, 
Casserres, Gironella, Puig-reig i Vallcebre) i 5 municipis que tenen el Pla 
d’actuació de joventut com a municipis menors de 3.000 habitants (Cercs, Gósol, Guardiola de 
Berguedà, Montmajor i Sant Julià de Cerdanyola).  
 
D’altra banda, hi ha un finançament aprovat al Berguedà per part dels municipis per tal de poder 
contribuir en les polítiques de joventut d’àmbit comarcal. Dels 31 municipis del Berguedà, n’hi ha 
5 que no arriben a 10 joves per municipi i que, per tant, estan exempts de pagar (Capolat, Castell 
de l’Areny, Fígols, Gisclareny i Sant Jaume de Frontanyà); 13 municipis que tenen de 10 a 50 
joves al municipi i que aporten 200€ anuals (Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, 
Gósol, l’Espunyola, la Nou de Berguedà, la Quar, Montclar, Sagàs, Saldes, Sant Julià de 
Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Viver i Serrateix); 5 municipis que tenen de 51 a 
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150 joves al municipi i que aporten 500€ anuals (Borredà, la Pobla de Lillet, Montmajor, Olvan i 
Vilada); 3 municipis que tenen de 151 a 250 joves al municipi i que aporten 800€ 
anuals (Casserres, Guardiola de Berguedà i Cercs); 2 municipis que tenen de 251 a 350 joves i que 
aporten 1.300€ anuals (Avià i Bagà), i 2 municipis que tenen de 351 a 750 joves al municipi i que 
aporten 2.000€ anuals (Gironella i Puig-reig). Berga en queda exclòs perquè ja aporta 
a joventut de la seva ciutat.  

  
Dins al contracte programa dels anys 2018 i 2019, hi ha suport a plans locals i comarcals 
de joventut dins la fitxa 43 per a:  

 

A. Pla d’actuació anual comarcal  
B. Actuacions comarcals  
C. Actuacions a municipis menors de 500 habitants o de 3.000 habitants sense PLJ 

per a Cercs, Gósol i Vallcebre.  
D. Professionals de joventut compartits per a 4 municipis  
E. Pla d’actuació anual de municipis a partir de 500 habitants i menors de 20.000 

habitants amb PLJ per a Avià, Berga, Casserres, Gironella, Guardiola de Berguedà i 
Puig-reig.  
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Taula 10. Recursos dels municipis per les polítiques locals de Joventut 

PLJ- Pla Local de Joventut D- Pla Dinamitzador I- Pla Integral >3000 

 
PLANS LOCALS DE JOVENTUT – BERGUEDÀ – DEL 2001 AL 2019 
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1 Avià  X X  X  X  X   X  X 12/15 17/20 21/24 

2 Bagà   X  X  X X  X    11/14   

3 Berga X X X X X   X  X  X  X  X 15/18 Pròrroga 20/23 

4 Borredà  X  X       

5 Casserres  X  X  X  X  X   X 12/15 17/20 21/24 

6 Castellar del Riu  X  X  X  X  X       

7 Cercs  X  X  X  X  X    >3000 >3000 >3000 

8 Gironella   X  X  X  X  X  X 12/15 18/21 22/25 

9 Gósol  X  X  X  >3000 >3000 >3000 

10 Guardiola de Berguedà  X  X  X  X X   X   >3000 17/20 21/24 

11 La Nou de Berguedà  X  X       

12 La Pobla de Lillet  X  X  X  X  X       

13 Montmajor  X  X  X  X    >3000   

14 Olvan  X  X       

15 Puig-reig   X  X  X X   X  X 12/15 17/20 21/24 

16 Saldes  X   X  X X  X       

17 St. Julià de Cerdanyola  X  X  X  X  X    >3000   

18 Vallcebre   X  X   12/15 >3000 >3000 

19 Vilada  X X  X  X  X  X       

20 Viver i Serrateix  X  X       
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Cal veure també quines són aquelles estructures pròpies de l’Administració de  la comarca per tal 

de veure clarament quins recursos hi ha i amb què es podrà comptar per definir les línies de 

treball i les polítiques de joventut els propers anys. 

 
Taula 11. Municipis amb regidoria o no de Joventut i amb Pla Local de Joventut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipi Regidoria Joventut Pla local de Joventut 

Si No 

1 Avià X   

2 Bagà X   

3 Berga X   

4 Borredà X   

5 Capolat X   

6 Casserres X   

7 Castell de l’Areny  X  

8 Castellar de N’Hug X   

9 Castellar del Riu X   

10 Cercs X  PAA < 3.000 hab. 

11 L’Espunyola  X  

12 Fígols  X  

13 Gironella X   

14 Gisclareny  X  

15 Gósol X  PAA < 3.000 hab. 

16 Guardiola de Berguedà X   

17 Montclar  X   

18 Montmajor X   

19 La Nou de Berguedà X   

20 Olvan X   

21 La Pobla de Lillet X   

22 Puig-reig X   

23 La Quar  X  

24 Sagàs  X  

25 Saldes X   

26 St. Jaume de Frontanyà  X  

27 St. Julià de Cerdanyola X   

28 Sta. Maria de Merlès X   

29 Vallcebre X  PAA < 3.000 hab. 

30 Vilada X   

31 Viver i Serrateix X   

  24 7 7 
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Primer de tot, cal contextualitzar la realitat comarcal quant a les estructures de joventut pròpies 

de les administracions. És a dir, les regidories de joventut i el personal tècnic que se’n deriven. El 

Berguedà, com que és una comarca amb municipis molt petits, el pes principal del treball en 

l’àmbit de joventut recau en el seu Consell Comarcal.  

En aquest sentit, tan sols 24 ajuntaments tenen com a pròpia una regidoria de joventut, i 

d’aquests, només la capital de comarca, Berga, té una tècnica per executar-ne les tasques.  Això 

significa que de la resta de poblacions‒Avià, Bagà, Puig-reig, Gironella, Guardiola de Berguedà, 

Casserres i Vallcebre‒ tenen unes línies de treball en l’àmbit de les polítiques de joventut a 

través dels plans locals de joventut, però totes les altres depenen exclusivament de la tasca 

tècnica que es desenvolupa al Consell Comarcal.  

No obstant això, cal especificar que tot i que les poblacions amb plans locals es troben en una 

situació de línies de treball marcades per aquests plans de joventut, la majoria de recursos i 

accions que tiren endavant depenen en bona mesura del mateix equip tècnic del Consell i de les 

línies estratègiques que marca.  

A continuació es recullen les accions principals que s’impulsen des del Consell  i que afecten 

directament la població dels diferents municipis. Aquestes accions han estat determinades per 

les línies estratègiques i pels projectes del darrer PIEJC, dels quals se n’ha anat treballant 

conjuntament l’aplicació comarcal i local. 

 

Accions de prevenció en drogodependències 

Tal i com s’ha especificat en l’apartat de salut, són diferents les accions que es duen a terme en 

l’àmbit de la salut per als  joves. Especialment, aquestes actuacions es desenvolupen des de la 

perspectiva de la prevenció del consum de drogues i es treballen en dos àmbits: 

 · Suport als ajuntaments en accions de prevenció, com a les festes majors. 

· Divulgació i treball amb els estudiants dels centres de la comarca a través de xerrades i 

tallers de conscienciació. Durant el 2019, les accions dins d’aquest àmbit van arribar a 

1.350 alumnes de 3r d’ESO en format xerrades, 15 joves del CRAE Mas la Riera (Borredà), 

750 famílies en xerrades i exposició i 375 professionals (entre professors, tècnics i serveis 

socials) per mitjà d’una exposició facilitada per la Diputació de Barcelona amb el nom de 

“Dóna la volta a l’alcohol”. 

 

Autocars de Patum 

Dins les accions de prevenció, però amb una característica molt pròpia pel caràcter que pren la 

Patum a la comarca, el projecte dels autocars de Patum fa 14 anys que es du a terme. S’arriba a 

traslladar durant els 3 dies que es facilita el transport  995 joves, fent 9 línies i 27 mitjans de 

transport (autocars, minibus i taxi). Aquest projecte s’obre a tots els municipis de la comarca que 
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així ho vulguin per facilitar la mobilitat interna dels joves. Hi han participat 13 municipis (Vilada, 

Borredà, Casserres, Gironella, Puig-reig, Bagà, Guardiola de Berguedà, Cercs, Sant Julià de 

Cerdanyola, Gósol, Saldes, Vallcebre i Olvan). És un projecte molt ben valorat en els àmbits de 

prevenció i riscos en l’oci dels joves i més per la Patum. 

 

Fixa’t Jove 

El Fixa’t Jove és l’adaptació als instituts de la comarca (7 centres) del projecte Fixa’t, el cicle de 

cinefòrum social organitzat des de diferents àrees del Consell Comarcal del Berguedà. Aquest 

cicle és obert a tots els públics en un format d’un passi de pel·lícula setmanal durant un mes a la 

Sala del Patronat de Berga, sobre alguna temàtica social.  

Des de Joventut es treballa per projectar a tots els grups de 3r d’ESO de la comarca (310 

alumnes) un film lligat a alguna temàtica social. Aquesta projecció va acompanyada per una 

sessió en format xerrada o taller a càrrec d’una entitat o persona implicada directament amb 

aquella temàtica. 

El Fixa’t Jove va ja per la seva 8a edició i arriba cada any a tots els instituts del Berguedà. 

 

Informació i acompanyament en beques i orientació educativa 

Un dels pilars forts per a garantir correctament una transició de la vida educativa al món laboral 

és facilitar al màxim les polítiques en l’àmbit de l’educació  postobligatòria. Per això, divulgar el 

coneixement del mapa educatiu als estudiants de la comarca, així com el suport en la demanda 

de beques que garanteixen sovint poder estudiar fora de casa, és una tasca que els municipis 

reclamen al Consell i on des del seuequip tècnic es dedica bona part de les hores.  

En aquest sentit, el 2018 es van atendre 1.265 joves fins a un total de 3.625 consultes diferents 

relaciones amb l’educació. En informació i assessorament de beques per estudis postobligatoris 

durant el 2019 s’han atès 1.020 persones i s’ha  tramitat 565 beques  postobligatòries i 440 

informacions i assessoraments. 

 

Beques Fundació Impulsa 

El programa Ajuda a la Formació Professional, de la Fundació Impulsa, consisteix en la selecció 

d’alumnes que han finalitzat l’ESO en un centre docent del Berguedà i tenen una clara actitud 

positiva davant la feina, amb capacitat d’esforç i voluntat de superació. 

Aquests alumnes seran susceptibles de rebre una ajuda econòmica per fer front a les despeses 

escolars, un ordinador i el seguiment per part de la Fundació Impulsa mitjançant un mentor al 

llarg dels dos anys d’estudi, a fi de  validar el bon comportament i evolució de l’alumnat. 
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Ens vam coordinar entre Fundació Impulsa, Associació de Comerciants i Empresaris del Berguedà 

(ACEB) i els 7 centres d’educació secundària de la comarca. Hi van participar 22 candidats i es van 

rebre 14 beques. 

 

Joves migrats sols 

Com en altres indrets del país, al Berguedà s’hi han establert dos grups de joves migrats sols al 

municipi de Gironella i al de Puig-reig. Per tal d’atendre’ls, hi ha hagut una coordinació entre 

diferents àrees del Consell Comarcal del Berguedà i els dos municipis per tal de treballar-hi.  

Des de Joventut se’ls ha ofert xerrades per conèixer els recursos juvenils de la comarca i el que 

des de Joventut se’ls hi pot oferir a la comarca, així com també per explicar el sistema educatiu 

de Catalunya. A les xerrades hi havia el suport dels seus educadors i d’una traductora en àrab. 

També ens hem reunit amb els centres d’educació secundària de les dues poblacions on es 

troben els joves migrats sols per tal de fer activitats amb els joves dels centres i amb aquests 

joves migrats amb l’objectiu de dur a terme un treball més inclusiu i de comunitat a la població. 

 

Trobada de delegats i delegades 

Pel que fa a les trobades de delegats i delegades dels 7 centres d’educació secundària del 

Berguedà, a petició d’aquestscentres es fan dues trobades durant el curs escolar. En diferents 

poblacions on estan ubicats els centres de secundària, hi participen els delegats i sotsdelegats, 

uns 150 alumnes en cada trobada, i s’hi treballen diverses temàtiques a part dels drets, deures i 

funcions dels delegats, així com el lideratge positiu davant la diversitat de l’aula, quin ha de ser el 

paper dels delegats a l’aula, etc. 

 

Educació en el lleure amb infants i joves 

Des de Joventut del Consell Comarcal es promou al Berguedà la formació i l’organització de 

cursos de monitors i directors d’educació en el lleure amb infants i joves, en modalitat semi 

intensiva de caps de setmana i en una instal·lació juvenil de la comarca. Es fan per mitjà de la 

Fundació Verge Blanca – Escola de l’Esplai de Lleida. Aquests cursos de formació de lleure 

afavoreixen el voluntariat. La major part de les persones que s’hi inscriuen, tant al  curs de 

monitors com al de directors,  es mou dins les entitats del seu municipi i, per tant, la seva 

implicació hi reverteix en accions. Això sempre té un valor extraordinari perquè es col·labora 

amb la societat i se la potencia i a més s’està preparat per a una sortida laboral més valorada en 

el camp del lleure com a monitorremunerat. En conseqüència, tan important és potenciar el 

voluntariat com poder contribuir que la persona tingui una sortida més en l’aspecteocupacional. 
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També s’ha ofert per mitjà de la Creu Roja dos cursos de primers auxilis per a educadors i 

monitors dels menjadors escolars de les escoles de la comarca. Éss una de les accions dutes a 

terme des del Punt del Voluntariat del Berguedà. 

 

Associacionisme i voluntariat 

L’associacionisme és fort al Berguedà. Hi ha una gran quantitat d’entitats que treballen en 

diferents àmbits. D’aquestes entitats, una bona part de les actives són associacions de caràcter 

juvenil que acostumen a dinamitzar el teixit social de les poblacions de la comarca, a més 

d’aglutinar, ja sigui de forma activa o participant-hi puntualment, bona part dels joves d’aquestes 

poblacions.  

Al novembre de 2018 es va donar per inaugurat el Punt de Voluntariat del Berguedà amb 

l’objectiu d’assentar un lloc de referència a la comarca per al suport i acompanyament a entitats, 

així com l’impuls de les accions de voluntariat. Tenint en compte que l’associacionisme juvenil té 

un paper important dins aquest voluntariat, sigui amb entitats pròpiament de joves o per a joves, 

o amb la participació de joves dins d’entitats, el fet que aquest punt s’ubiqui físicament dins 

l’Oficina Jove representa un impuls per al treball d’aquest col·lectiu. A la comarca hi ha una 

realitat de més de 560 associacions, juvenils i de tot tipus, moltes de les quals intergeneracionals, 

sobretot en municipis petits. 

També s’està portant a terme el programa Activa’t d’apoderament, inclusió juvenil i millora de 

l’ocupabilitat des de la participació associativa de les persones joves. 

 

Camps de treball “Estiu de Voluntariat: Aprenentatge i Compromís Global” 

Durant l’estiu de 2019 es va dur a terme els camps de voluntariat. Els objectius principals del 

programa “Estiu de Voluntariat: Aprenentatge i Compromís Global” eren  engrandir la visió dels 

joves al món i a la societat actual, a més d’enfortir les competències efectives en idiomes, 

promoure l’aprenentatge a través de la immersió lingüística i la seva aplicació immediata en 

projectes de cooperació i voluntariat. Calia residir al Berguedà i tenir entre 18 i 30 anys i nivell B1 

d’anglès. Es va fer per mitjà de Servei Civil Internacional, i la Fundació La Caixa va subvencionar 

una part de cada participant. Els països on es van fer els camps de treball van ser: Dinamarca, el 

Japó, Cambodja, Alemanya, Taiwan, Itàlia, Mianmar, Polònia, Finlàndia, Rússia (2), Suïssa (2) i 

Portugal (2). Hi va participar un total de 15 joves del Berguedà. 

 

Delegació de competències del Servei Comarcal de Joventut 

Les delegacions de competències de Joventut són les instal·lacions juvenils i les activitats 

d’educació en el lleure en època de vacances. 

 



 
 
  

Pla comarcal de joventut del Berguedà  2020-2024 37 

 

El Berguedà rep moltes activitats d’educació en el lleure al llarg de l’any, concentrades sobretot 

en les dates de Setmana Santa i d’estiu, que en fan una comarca de referència en aquest camp. 

Aquestes activitats són sobretot campaments i colònies. El 2019 es van realitzar 291 activitats 

notificades a la Direcció General de Joventut, fet que va suposar un total de 12.603 participants, 

entre 10.755 infants/joves i 1.848 dirigents. Es van dur a terme 116 visites de seguiment a les 

activitats d’educació en el lleure durant l’època de vacances de Setmana Santa i d’estiu.  

 D’aquestes activitats, en destaquen: 

134 campaments 

    51 rutes 

    50 colònies 

     50 casals de vacances 

       1 camps de treball 

      5 estada/campus esportius 

 

La feina de l’equip tècnic en aquest sentit és la supervisió d’aquestes activitats per garantir-ne la 

qualitat i la seguretat. Les visites realitzades de seguiment de les activitats d’educació en el lleure 

en època de vacances superen en escreix les visites que per comarca s’haurien de fer. D’aquesta 

manera es pot dur a terme un seguiment més ampli i donant la importància que es mereixen 

aquestes visites. Els espais on es desenvolupen les activitats es troben descentralitzats per tota la 

comarca. El seguiment de les instal·lacions juvenils al Berguedà també s’executa de manera 

periòdica, així comla informació i l’assessorament que hi correspon (hi ha 18 instal·lacions 

juvenils legalitzades en 12 municipis). En referència als terrenys d’acampada, que són els no 

legalitzats però en què els ajuntaments deixen ferles activitats de campaments, també s’hi  fa la 

informació i assessorament corresponent (hi ha 40 terrenys d’acampada en 12 municipis). 

Els campaments, que és on es concentra el major nombre d’activitats, es troben a lesubicacions 

següents: 

Taula 12. Terrenys d’acampada al Berguedà. 

Zona d’acampada Núm. Terrenys Municipi 

1 Cobert de Puigcercós 3  

Borredà 2 Els Plans 1 

3 Campalans 2 

4 Molí de l Cavaller 1 Vilada 

5 La Portella 1 La Quar 

6 Cal Cerdanyola 1 Gisclareny 

7 Passat Torrensenta 4  

Gósol 8 Prop del Cementiri 2 

9 Al costat del Molí 1 

10 Torrensenta 1 

11 Gresolet 7 
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12 Feners 8 

13 Vallcebre 2 Vallcebre 

14 St. Joan de l’Avellanet 1 Bagà 

15 Riugrèixer 1 

16 La Bauma 1 Avià 

17 La Sala 1 La Pobla de Lillet 

18 Llinars d’Aigua d’Ora 1 Castellar del Riu 

19 Les Vinyes 1 Olvan 

  40  

 

Taula 13. Instal·lacions Juvenils del Berguedà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Jove del Berguedà 

L’Oficina Jove, emmarcada dins la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), constitueix 

l’espai de treball de l’Àrea de Joventut del CCB i, per tant, és des d’on s’impulsa tota la feina i tots 

els projectes que des d’aquest espai es desenvolupen. Aquest fet provoca que la tasca tècnica de 

suport i desenvolupament de les polítiques de joventut al municipi es combinin amb l’atenció al 

públic, especialment jove però no necessàriament. Aquesta atenció al públic, que a priori podria 

semblar un inconvenient, representa tenir des de l’equip un coneixement total de la realitat dels 

joves de la comarca i motiva que els posteriors projectes i línies de treball s’adeqüin al màxim a 

aquesta realitat. 

Instal·lacions Juvenils Tipologia Municipi 

1 CC.Vinyes de Vilamarí Casa Colònies Avià 

2 CC. Llar del Pare Coll Casa Colònies Borredà 

3 CC. Flor de Neu Casa Colònies Castell de l’Areny 

4 CC. la Closa Casa Colònies Castellar de N’Hug 

5 CC. Orriols Casa Colònies 

6 CC. Masia Can Riera Casa Colònies Puig-reig 

7 CC. Pedraforca Casa Colònies Saldes 

8 CC. Els Oms Casa Colònies St. Jaume de Frontanyà 

9 CC. Cal Tatxero Casa Colònies Vilada 

10 CC. Camps de Vilarrasa Casa Colònies 

11 Alberg de Berga Alberg Joventut Berga 

12 Alberg Cabanya Boscana Alberg Joventut Borredà 

13 Alberg La Sala Alberg Joventut La Pobla de Lillet 

14 Alberg Cal Pons Alberg Joventut Puig-reig 

15 Alberg Cal Manel Alberg Joventut Saldes 

16 CJ La Sala Campament Juvenil La Pobla de Lillet 

17  CJ. Sant Joan de l’Avellanet Campament Juvenil Bagà 

18  Aula de Natura La Salle Aula de Natura Gisclareny 

 Total 18  
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L’Oficina Jove del Berguedà va atendre el 2019 un total de 6.450 usuaris, amb més de 7.047 

consultes. Les consultes principals solen emmarcar-se dins els àmbits de l’educació, 

l’associacionisme i la participació, l’educació en el lleure, el treball i la mobilitat. 

 

Taula 14. Nombre d’usuaris i consulta per municipis a l’Oficina Jove del Berguedà, any 2019. 

Municipis Usuaris Nº de consultes 

Avià 76 79 

Bagà 138 144 

Berga 3348 3751 

Borredà 24 24 

Capolat 3 3 

Casserres 82 91 

Castellar del Riu 5 5 

Castell de l’Areny 3 3 

Cercs 20 21 

Fígols 3 3 

Gironella 264 297 

Gisclareny 6 6 

Gósol 7 11 

Guardiola de Berguedà 15 15 

La Nou de Berguedà 11 13 

La Pobla de Lillet 27 27 

L’Espunyola 4 4 

Montmajor 32 32 

Olvan 7 7 

11% 
1% 

70% 

6% 
0% 1% 1% 

10% 

Temàtiques de les principals consultes 

Cohesió Social Cultura Educació Treball  Habitatge Lleure  Mobilitat Int. Participació 
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Puig-reig 172 173 

Saldes 7 7 

St. Jaume de Frontanyà 10 13 

St. Julià de Cerdanyola 7 7 

Vallcebre 16 16 

Vilada 11 11 

Viver i Serrateix 6 6 

Fora de la comarca 339 351 

Total 6450 7047 

 

Coordinació i suport a les polítiques municipals de joventut 

Per últim, i com a eix vertebrador de les diferents línies de treball explicades, trobem totes les 

polítiques de coordinació i suport a les polítiques municipals que es desenvolupen des de l’equip 

de joventut del CCB. Aquestes polítiquespoden anar des de les esmentades en punts anteriors a 

d’altres que sorgeixin segons necessitats concretes de determinades poblacions i del seu jovent. 

Per poder fer partícips els municipis de les polítiques que el Consell tira endavant o hidona 

suport, s’organitza des del CCB la Taula de Regidors i Regidoresde Joventut comarcal.  

La Taula de Regidors i Regidores de Joventut es va formar per ser un lloc de treball sobre l’àmbit 

juvenil a fi de  compartir les diferents necessitats que hi pugui haver i debatre, consensuar i 

establir les polítiques de joventut que es vulguin portar a terme a la comarca. Hi participen el 

conseller comarcal de Joventut, els 3 tècnics de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà, la 

tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Berga i els regidors i regidores de Joventut dels diferents 

municipis. Es reuneix la taula 3 o 4 cops a l’any, depenent de la seva necessitat o dels temes a 

tractar.  

 

 

4.3.3 Treball Interdepartamental  

Tota aquesta tasca que es du a terme des de les polítiques comarcals de joventut per intentar 

donar resposta a les diferents necessitats dels joves no seria possible sense un treball coordinat 

des d’un àmbit interdepartamental intern del CCB, dels ajuntaments o d’altres agents públics i 

socials. 

Al Consell Comarcal del Berguedà, Joventut treballa conjuntament amb algunes àrees per 

realitzar conjuntament determinats projectes i accions a més de les que ja s’han esmentat. Tot i 

així, cal tenir present que sovint aquestes àrees desenvolupen algunes accions directament amb 

joves que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar-les: 
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 Igualtat 

Des de l’Àrea d’Igualtat del CCB s’intervé amb els joves quan es tracten qüestions 

relacionades amb la perspectiva de gènere i joventut. Sovint, la feina es fa directament 

des de la mateixa àrea que intervé amb el col·lectiu juvenil i d’altres vegades 

coordinadament amb diferents espais. Els projectes impulsats des d’Igualtat són: 

· Xerrades i tallers específics de gènere als instituts a través del catàleg de serveis del CCB. 

Es treballa segons temàtica i grups d’edat, des del concurs de cartells en motiu del 25 de 

novembre (dia internacional contra la violència vers les dones) fins a tallers de prevenció 

de la violència masclista. 

· S’ha creat l’espai Gender Jove. Aquest espai, del qual s’ha fet una prova pilot a l’institut 

de Gironella i al Guillem de Berguedà de Berga, pretén ser un espai obert cada 15 dies en 

aquests centres educatius per tal de treballar amb el jovent qüestions relacionades amb 

el gènere, l’afectivitat, etc. Costa que aquest col·lectiu en faci un ús regular, tot i que el 

projecte es valora positivament. 

· Es treballen formacions a demanda en centres o espais i entitats que les sol·licitin. 

· Punts liles de festes majors. Seguint l’exemple del Punt Lila de Berga, que es troba a la 

Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Berga, alguns municipis han començat a parlar 

de treballar-hi de manera conjunta amb l’Àrea d’Igualtat.  

 

En aquest sentit, en un reunió de regidors i regidores de Joventut de la comarca, es va 

parlar de la possibilitat d’ajuntar aquesta tasca amb el suport de la feina de prevenció en 

el consum que també s’ha intensificat a través de la Patum, a fi de generar una marca de 

qualitat a la comarca. Es tracta d’una tasca que s’haurà de fer conjuntament. 

 

Des de l’Àrea d’Igualtat es considera que cal una feina des d’una perspectiva 

interseccional i multidisciplinar amb les diverses àrees del CCB per retroalimentar la que 

es fa amb els joves de la comarca. Tanmateix, cal continuar buscant noves vies de 

comunicació amb el jovent que els siguin més properes i efectives per tal de poder-hi 

establir canals més àgils i còmodes per treballar-hi. 

 

 Migració 

L’Àrea de Migració treballa amb tota la població migrant de la comarca, tot i que en els 

últims temps s’ha intensificat la feina amb joves a través de l’arribada a la comarca de 

Joves Migrants Sols. Aquest fet obre la possibilitat, mitjançant una major implicació de les 

administracions, de treballar en nous projectes que millorin la inclusió de la joventut 

migrada a la comarca. En aquest sentit, des de l’Àrea de migració, s’ha continuat amb 

alguns dels projectes que ja es treballaven i se n’han iniciat d’altres.  
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· Xerrades i tallers específics sobre migració als instituts. Generalment es tracta de tallers 

sobre processos migratoris a través de vivències personals de persones que apropin la 

reflexió i la conscienciació dels joves. 

· Servei de traducció i intèrpret per a les persones migrades, també joves. 

· Tastet d’oficis per a joves amb situació no regularitzada que normalment queden 

exclosos de les formacions i de les eines que facilita el SOC. En aquest projecte s’hi ha 

treballat aquest darrer any amb algunes persones joves de la comarca.  

· Treball amb Joves Migrats Sols. Oferint un acompanyament en diferents àmbits, donant 

suport a les entitats que gestionen els centres del territori, ubicats a Gironella i a Puig-

reig.  

 

Algunes de les dificultats que troben aquests joves és el fet de no poder accedir a 

programes que sovint venen marcats per uns requisits molt rígids, com per exemple des 

del SOC, on es demana que tinguin permís per treballar. 

 

 Inclusió 

L’equip tècnic d’inclusió del CCB treballa amb col·lectius diversos amb l’objectiu de dotar-

los d’una sèrie de facilitats per a la seva inclusió. D’aquests col·lectius, són moltes les 

personesjoves que en formen part i per tant és interessant tenir-los presents a l’hora 

d’abordar polítiques juvenils des d’una perspectiva integral i inclusiva.  

Principalment, les línies de treball d’aquesta àrea són: 

· Amb altres àrees,diagnosi de l’habitatge a la comarca des d’una perspectiva social.  

· Impuls de projectes com el de l’esport inclusiu. 

· Campanyes de lluita contra l’estigma, amb diverses entitats de la comarca. 

· Actualment també s’està treballant per veure com s’aplica una mirada de gènere als 

patis de les escoles.  

 

Algunes qüestions que afecten directament joves costa molt de treballar-hi. Per exemple, 

la inserció laboral per a joves amb risc d’exclusió social. Cal anar veient com s’aborden 

aquestes situacions per no deixar fora de cap programa cap jove. 

 

    Serveis Socials 

Des de Serveis Socials es duen a terme diferents accions orientades a infància i adolescència. 

Algunes reverteixen directament en joves de16 a 18 anys, concretament la que afecta com a 

política directa de treball el col·lectiu juvenil. 

 

· Acompanyament socioeducatiu amb adolescents en risc. Adreçat a donar suport als 

adolescents en situació de risc amb la finalitat que puguin assolir progressivament una 
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capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials. Aixíixí es pot donar 

resposta a les necessitats d’adolescents en situacions de risc i evitar-ne el deteriorament. 

 

 Normalització Lingüística 

El servei de normalització lingüística s’ofereix des del Servei Comarcal de Català del CCB i el 

Servei Local de Català de l’Ajuntament de Berga, els dos dins del Consorci per a la 

Normalització Lingüística (CPNL), amb cursos de català de diferents modalitats. És un servei 

molt utilitzat sobretot per persones immigrants en els seus nivells més bàsics, amb un 

nombre important de joves.  

Sovint, en els processos d’acompanyament i arrelament que es fan des de l’Administració 

es potencia la inscripció en aquests cursos, cosa que afavoreix la participació d’aquests 

col·lectiu de joves en espais que en la socialització a les diferents poblacions on arriben. 

 

 

4.3.4 Recursos del Servei Comarcal de Joventut del Berguedà 

Tots els recursos que hi ha a la comarca en l’àmbit de Joventut es troben concentrats al 

Consell Comarcal del Berguedà, concretament a l’Oficina Jove, situada al carrer de Pere III, 

5, baixos, de Berga, molt a prop del Consell. El Servei Comarcal de Joventut i l’Oficina Jove, 

amb tot el que se’n deriva, és gestionat per les mateixes persones: 3 tècnics de Joventut en 

l’àmbit comarcal. A l’Oficina Jove també hi ha ubicada la tècnica de Joventut de 

l’Ajuntament de Berga. 

 

 

Recursos tècnics  

Al Consell Comarcal del Berguedà hi ha 3 tècnics de Joventut: 

o Tècnica comarcal que coordina totes les tasques del Servei Comarcal de Joventut, 

amb les competències delegades de Joventut i el suport a les polítiques d’àmbit 

juvenil comarcals en els diferents projectes. Des de l’ficina Jove atén  el públic. 

 

o Tècnic compartit de Joventut, que gestiona els projectes comarcals d’aquest espai, 

amb el suport del  Pla comarcal de drogodependències i totes les tasques que se’n 

deriven, joves en pràctiques i altres ajuts puntuals als municipis.Des de l’Oficina 

Jove atén també el públic. 
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o Tècnic de suport a polítiques municipals de joventut, que ajuda en tota la tasca 

d’associacionisme i voluntariat a la comarca i puntualment en aspectes que 

sorgeixin als municipis de la comarca. Igualment, a l’ Oficina Jove atén el públic. 

 

Estructuralment cal vetllar per la continuïtat dels recursos humans existents, ja que sense 

els professionals que hi ha no es portarien a terme ni serveis ni polítiques de joventut, i a 

la comarca no hi ha res més. 

 

Recursos de l’Oficina Jove del Berguedà 

 

L’Oficina Jove del Berguedà és la porta d’entrada a qualsevol informació d’interès per a 

les persones joves, en la qual es pot fer una primera atenció a qualsevol jove de la 

comarca. En cas necessari se’l deriva a l’assessoria o el servei corresponent on es  pugui 

dur a terme una atenció més personalitzada. Les assessories que s’ofereixen des de 

l’Oficina Jove són: 

  · orientació educativa 

  · orientació laboral 

  · mobilitat Internacional 

  · associacionisme i voluntariat 

  · salut i prevenció de riscos 

 

Les atencions que es desenvolupen a l’Oficina Jove es realitzen tant de manera presencial 

com telefònica i on line (web, xarxes socials i adreça electrònica).  

 

La primera atenció és d’informació bàsica d’interès per a la persona jove o la tramitació 

d’alguna gestió concreta com carnets o altres serveis (vegeu annex 1). D’aquest primer 

nivell es passa al segon nivell, d’assessorament especialitzat amb algun dels àmbits 

d’interès de la personajove. Aquest assessorament especialitzat està pensat per ajudar el 

jovent a assolir l’emancipació en aquells àmbits que els són necessaris i d’interès. 

Cadascuna d’aquestes assessories, si escau, s’ofereixen presencialment i de manera 

descentralitzada al municipi on visqui la persona jove.  

 

Els criteris principals de les assessories especialitzades són:  

- Abordar i establir un protocol perquè els professionals de l’Oficina Jove o altres 

professionals de la comarca puguin derivar als joves. 

- Atendre els joves a la seu de l’Oficina Jove (presencialment i en hores convingudes). 

- Atendre els joves presencialment i de manera descentralitzada, si escau, als municipis 

(horaris i espais a determinar). 

 

En el cas que es cregui convenient, i tal i com s’estableix en els protocols pertinents, el 

personal tècnic deriva les persones joves a altres serveis o departaments municipals o 
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comarcals, entitats i institucions per tal que s’hi pugui oferir aquests assessoraments i 

evitar la duplicació de les actuacions que ja fan altres professionals especialitzats. No es 

tracta de traslladar o duplicar un servei ja existent als ajuntaments o al Consell Comarcal, 

ni les seves competències, sinó d’ampliar-lo i donar-li més difusió per apropar-lo al jovent 

i que aquest servei desenvolupi les seves actuacions, també, des de l’òptica de la 

transversalitat de les polítiques de joventut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

Pla comarcal de joventut del Berguedà  2020-2024 46 

 

 

4.3.5 Conclusions de les polítiques de joventut al Berguedà 
Taula 15. Conclusions de les polítiques de joventut del Berguedà 

Polítiques de joventut municipals i comarcals al Berguedà 

Àmbit Conclusió 

Projectes del Servei Comarcal de Joventut Els projectes tenen caràcter comarcal. S’ofereixen als municipis perquè aquests els puguin 

oferir a la seva població jove. 

Delegació de competències  Hi ha un nombre molt important de d’activitats de lleure a la comarca i un gran volum de joves 

que hi duen a terme activitats i fan de la comarca una referència en aquest aspecte. 

Oficina Jove del Berguedà És la porta d’entrada dels joves al Servei Comarcal de Joventut del CCB. A la comarca és l’únic 

servei d’informació juvenil (SIJ) que hi ha i per tant és comarcal; això fa que el nombre 

d’atencions per informació, orientació, assessorament i tramitació sigui molt elevat. 

L’assessorament i la detecció de necessitats són dues de les tasques principals de l’Oficina 

Jove. 

Coordinació i suport a les polítiques 

municipals de joventut 

 

El suport a les polítiques municipals de joventut s’ofereix a la totalitat de municipis, responent 

a la realitat de la comarca.  

La coordinació és clau per al desenvolupament de les polítiques de joventut, tant amb altres 

ens tècnics com amb la taula de regidors i regidores. 

El suport als municipis es dona adaptant-se a les característiques de cada municipi a les seves 

necessitats. Per cada temàtica, s’agafa un tècnic de referència i suport. 

Treball interdepartamental 

Àmbit Conclusió 

Relació amb departaments tècnics del CCB Hi ha un important nombre d’accions amb caràcter transversal, desenvolupades per altres 

àrees tècniques del Consell. Aquest fet obliga a una coordinació per vetllar i mantenir  aquesta 
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transversalitat. 

Recursos del Servei Comarcal de Joventut del Berguedà 

Àmbit Conclusió 

Recursos tècnics Se surt d’una estructura depenent només del CCB i això fa imprescindible la tasca compartida 

amb ajuntaments. 

Recursos materials L’Oficina Jove és el centre principal dels recursos per atendre i treballar l’àmbit de la joventut a 

la comarca. 
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4.4  CONCLUSIONS 

Tenint en compte l’anàlisi fet en els apartats anteriors, tant en la vessant de la realitat juvenil 

com en la resposta que es dona a través de les polítiques de joventut al Berguedà, arribem a les 

conclusions generals següents:  

 

· Al Berguedà hi ha  factors que acoten les transicions juvenils. 

- S’hi troba una oferta educativa limitada que motiva que els joves hagin de marxar 

moltes vegades a estudiar fora. 

- S’hi suma una oferta laboral en determinats àmbits també força limitada que té els 

mateixos efectes. 

- Els ajuntaments i el Servei Comarcal de Joventut donen difusió als serveis existents 

per orientar i acompanyar en aquests àmbits, tot i que caldria aprofundir-hi més des 

d’altres àmbits –no estrictament des de Joventut‒ per garantir-ne l’èxit.  

 

· S’ha mantingut una bona feina en l’acompanyament dins l’emancipació juvenil com a element 

de realització del jovent en els seus projectes vitals. 

 

- S’ha treballat des de fa anys en una feina interdepartamental i en xarxa amb projectes 

que necessaris per desenvolupar iniciatives que garanteixin un acompanyament de 

qualitat a les persones joves. 

 

- El teixit associatiu juvenil, i no juvenil, continua fort a la comarca i garanteix  així 

l’oportunitat d’arrelament i realització d’activitats a l’entorn de la cultura i de l’oci per 

a molts joves. 

 

- Les polítiques de benestar i de cohesió social es valoren positivament a través dels 

diferents projectes en què es  treballe de manera transversal i interdepartamental 

amb altres àrees del mateix Consell Comarcal del Berguedà. Els darrers anys s’hi han 

inclòs algunes accions com els punts liles, que tracen noves línies de treball per a 

problemàtiques que sovint es focalitzen en la feina amb joves. 

 

· La marxa de joves per motius d’estudis o de feina sovint provoca que no tornin. La multiplicitat 

de factors que hi intervenen requereix un perspectiva àmplia a fi de  treballar per tal que el 

Berguedà sigui una comarca que arreli i retingui els seus joves, que en garanteixi  el futur i que 

sigui un pol d’atracció per a noves oportunitats. S’ha millorat la mobilitat en alguns itineraris, tot 

i que encara hi ha algunes mancances importants en la qualitat diària del jovent de la comarca, 

que pot ajudar a revertir-les. 

 

· Hi ha unes característiques pròpies d’àmbit rural de la comarca que determinen les polítiques 

de transició, emancipació i suport en les tasques municipals de joventut. Aquestes 
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característiques fan prendre formes concretes per tal d’adaptar-se al màxim a la realitat 

territorial del Berguedà. 

 

· Les estructures tècniques són escasses, ja que es donen només a la  comarca per cobrir-ne les 

necessitats de tots els pobles  –excepte Berga, que compta amb una tècnica local. 

 

· L’Oficina Jove segueix sent l’espai de referència de la comarca a través de la feina que fa 

d’assessoria, d’informacions, d’orientacions i de tramitacions. 

 

 

5 LES BASES DEL PLA  

  5.1 Missió, visió i valors 

El present PCJ es regeix per una missió, una visió i uns valors per tal de poder regir de manera 

correcta i coherent les polítiques de joventut a la comarca amb el funcionament del Consell 

Comarcal del Berguedà i els seus ajuntaments. Aquests elements es troben definits a partir de 

tota la tasca de treball d’anys enrere, tant des del mateix servei com de la seva relació amb altres 

espais de treball comarcal. 

Missió 

La missió del Pla comarcal de joventut és que sigui una eina real de planificació estratègica, que 

doni resposta clara a les necessitats detectades a la comarca en matèria de joventut i que orienti 

en els propers quatre anys les polítiques comarcals d’aquest àmbit. No es tracta d’una eina 

directa per a joves, sinó que és un instrument a oferir als diferents municipis per tal que els seu 

jovent en pugui ser beneficiari i en faci ús. Per això, el Pla representa una pauta de treball, 

planificació i execució que permet a tota la comarca poder-ne fer ús i que li pugui ser d’utilitat 

per tal d’establir línies comunes d’actuació referents a l’àmbit de joventut. 

Visió 

La visió des de la qual sorgeix el Pla és concebre el Servei Comarcal de Joventut i l’Oficina Jove 

del Berguedà com els serveis de referència per a les polítiques de joventut a la comarca a fi 

d’acompanyar el jovent en el seu dia a dia, així com els serveis i les estructures tècniques dels 

diferents municipis de la comarca en el seu objectiu per aconseguir-ho. 

Valors 

Els valors en què es basa el Pla comarcal del Berguedà són la transparència, la proximitat, la 

transversalitat, la cooperació, la integritat, la pluralitat, la igualtat i la participació. 
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  5.2 Aspectes destacats de la diagnosi  

Les conclusions extretes de la diagnosi permeten dibuixar el panorama en el qual es troba la 

joventut al Berguedà. Els trets principals d’aquesta anàlisi són:  

 

- Existència de factors que limiten les transicions juvenils per una oferta educativa 

limitada que motiva que la joventut joves hagi de marxar moltes vegades a estudiar a 

fora, a la qual se suma una oferta laboral en determinats àmbits també força limitada 

que té els mateixos efectes. Els ajuntaments i el Servei Comarcal de Joventut donen 

difusió als serveis existents per orientar i acompanyar en aquests àmbits, tot i que 

caldria aprofundir-hi més des d’altres –no estrictament des de Joventut‒ per garantir-

ne l’èxit.  

 

- Es manté un treball en l’acompanyament dins l’emancipació juvenil com a element de 

realització del jovent en els seus projectes vitals a través de la feina que des de fa anys 

es basa en una tasca interdepartamental i en xarxa amb projectes necessaris per 

desenvolupar que garanteixin un acompanyament de qualitat als joves. Pel que fa a la 

mobilitat dins la comarca, a fi de facilitar també el desenvolupament i l’emancipació 

dels joves, s’han millorat alguns itineraris, tot i que encara hi ha algunes mancances 

importants en la mobilitat diària del jovent comarca. El teixit associatiu juvenil, i no 

juvenil, continua fort a la comarca i garanteix així l’oportunitat d’arrelament i 

realització d’activitats a l’entorn de la cultura i de l’oci per a molts joves. 

 

-  La marxa de joves per motius d’estudis o de feina sovint en provoca el no-retorn . La 

multiplicitat de factors que hi intervenen requereix un ventall ampli per treballar-hi 

per tal que el Berguedà sigui una comarca que arreli i retingui els  sevus joves, en 

garanteixi el futur i sigui un pol d’atracció per a noves oportunitats.  

 

-  Les polítiques de benestar i cohesió social es valoren positivament a través dels 

diferents projectes en què es treballa de manera transversal i interdepartamental 

amb altres àrees del mateix Consell Comarcal del Berguedà. Els darrers anys s’han 

inclòs algunes accions com els punts liles, que tracen noves línies de feina per a 

problemàtiques que sovint es focalitzen en el treball amb joves. 

 

- Les estructures tècniques són escasses, ja que es donen només en l’àmbit  comarcal 

per cobrir les necessitats de tots els pobles del Berguedà –excepte Berga, que compte 

amb una tècnica. 

 

- L’Oficina Jove segueix sent l’espai de referència de la comarca a través del treball que 

fa de les assessories i conjuntament amb altres espais de suport per als joves del 
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Berguedà. La coneixença i ser un lloc de proximitat també motiva que per a força 

usuaris sigui un lloc accessible i fàcil d’anar-hi. 

 

 

  5.3  Línies estratègiques i objectius 

El Pla comarcal de joventut té com a marc de fons les línies estratègiques del Pla nacional de la 

joventut de Catalunya 2010-2020, que estableix l’emancipació i la participació com a eixos 

transversals en les polítiques de joventut. L’emancipació partint de la idea de la capacitat 

d’emprendre i construir un projecte de vida que permeti al jovent superar les transicions que van 

de la vida jove a la vida adulta amb la seva màxima plenitud i realitzant-se com a persones. La 

participació com a actitud de transformació i visió crítica davant del món que els envolta, ajudant 

en la construcció d’una vida plena com a persones, fent possible en última instància 

l’emancipació. 

Tot i així, i partint de la diagnosi anterior sobre la joventut al Berguedà i les polítiques de joventut 

existents, el Pla estableix unes línies estratègiques que marquen la feina en l’àmbit del jovent  a 

la comarca per als propers 5 anys. D’aquestes línies, se’n deriven uns objectius que establiran per 

a cada jove els projectes principals de treball per tal d’abordar les diferents necessitats de la 

joventut a la comarca. Aquestes línies i el projecte es podran anar reorientant  anualment a 

través de plans d’acció anuals, de manera que si en un moment determinat, de forma col·legiada 

amb regidories o ens tècnics, es detecten noves necessitats, o la correcció d’algunes apostes com 

a necessàries, es puguin canviar per tal de dotar aquest Pla com a eina dinàmica de treball a la 

comarca. D’aquests projectes, alguns dels quals donen continuïtat a polítiques ja existents, o 

d’altres que s’estableixin com a nous, se n’extrauran les accions que tindran una incidència 

directa amb els joves de la comarca. Totes les accions que es derivaran dels projectes es 

marcaran en els plans d’acció anuals. 
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Línies estratègiques del PCJ 2020 –2023: 
 

            
 

 

• Continuar promovent i millorar l’emancipació dels joves del Berguedà 

Objectius: 

o Facilitar els itineraris i les transicions educatives de les persones joves 

o Ampliar els programes de suport a la transició educació-treball 

o Potenciar els programes d’inserció laboral per a joves 

o Millorar el suport als joves en matèria d’habitatge 

 

 

• Promoure processos de participació juvenils, plantejar i executar polítiques comunitària 

i d'intervenció directa i de treball en xarxa 

Objectius: 

o Reduir les conductes de risc entre els joves en l’àmbit de la salut i de les 

drogodependències 

o Fomentar als ajuntaments de la comarca una oferta d’oci saludable, de 

qualitat i que combati les violències masclistes 

o Potenciar els programes d’inclusió i cohesió entre els joves de la comarca 

o Reforçar l’associacionisme juvenil i els espais de participació 

 

 

• Treballar a favor de l'arrelament juvenil als municipis tenint en compte que al Berguedà 

hi ha molts municipis petits i cal vetllar pel seu repoblament 

Objectius: 

o Millorar les condicions perquè els joves no marxin dels seus municipis per 

motius d’estudis o feina 

o Generar espais d’arrelament entre els joves de la comarca 

 

Continuar promovent i 
millorar l’emancipació dels 

joves del Berguedà 

Promoure processos de 
participació juvenils, 
plantejar i executar 

polítiques comunitària i 
d'intervenció directa i de 

treball en xarxa 

Treballar a favor de l'arrelament 
juvenil als municipis tenint en 
compte que al Berguedà hi ha 

molts municipis petits i cal vetllar 
pel seu repoblament 

Mantenir les 
estructures de 

Joventut de suport als 
municipis 
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• Mantenir les estructures de Joventut de suport als municipis  

Objectius: 

 

o Mantenir l’espai de suport als municipis, adaptant-se a les seves realitats 

o Reforçar l’espai de l’Oficina Jove del Berguedà com punt de referència i treball 

amb els joves de la comarca. 

o Reforçar el treball interdepartamental per reforçar les polítiques de joventut a 

la comarca 

o Continuar amb l’assumpció de les competències delegades en matèria de 

joventut 

 

 

 

5.4 LÍNIES ESTRATÈGIQUES, PROGRAMES I PROJECTES  

 

Tenint en compte les línies estratègiques marcades i els seus objectius, a continuació es detallen 

els diversos programes que es plantegen per tal de dur a terme els diferents projectes que 

serviran per treballar en les necessitats dels joves. Cada projecte, posteriorment, es podrà 

desenvolupar mitjançant accions que l’acompanyin en la seva implementació anual. L’objectiu és 

donar resposta a aquestes necessitats del jovent observades i abordades a través de les línies 

estratègiques per tal d’executar unes polítiques de joventut eficaces al Berguedà per als propers 

anys. 

 

 

Continuar promovent i millorar l’emancipació dels joves del Berguedà 

 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
L’orientació i l’acompanyament en l’etapa educativa són imprescindibles per garantir als  joves 

un coneixement de tota l’oferta formativa que tenen tant a la comarca com a . El coneixement 

d’aquesta oferta i el seu mapa formatiu representen una ocasió de millora en les oportunitats de 

trànsit amb èxit cap a una vida laboral que acabi permetent l’emancipació de la joventut del 

Berguedà. Aquesta tasca es desenvolupa conjuntament amb els centres de secundària, on es 

troben els joves que acaben l’educació obligatòria, però també ha de ser oberta, tenint en 

compte les diferents edats en què una persona jove pot necessitar formar-se a fi d’adaptar 

aquest programa de manera integral a la realitat juvenil existent.  
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1 - PROJECTE D’ORIENTACIÓ I SUPORT EDUCATIU ALS INSTITUTS 

LÍNIA ESTRATÈGICA Continuar promovent i millorar l’emancipació dels joves del Berguedà 

OBJECTIU · Facilitar els itineraris i les transicions educatives de les persones joves 

DESCRIPCIÓ 

 

Desenvolupament de recursos per facilitar la informació i capacitació de tots i 

totes les estudiants de la comarca. Aquest suport, pot venir per les necessitats 

que es detectin del mateix servei de joventut, o petició concretes dels mateixos 

centres d’Educació Secundària del Berguedà. Aquesta orientació i suport es fa 

mitjançant accions com: 

- Dinamització als institucions mitjançant xerrades relacionades amb la 

formació post-obligatòria, el sistema de beques o la preinscripció 

universitària. Aquestes xerrades s’ofereixen també a les famílies dels 

alumnes. 

- Guia en acabar l’ESO: material de suport per orientar sobre les 

sortides i vies que tenen els i les estudiants una vegada acaben l’ESO. 

- Fira de l’Estudiant de la Catalunya Central: s’organitza juntament 

amb el Serveis Educatius del Berguedà, INS Alt Berguedà, INS Guillem 

de Berguedà, INS de Puig-reig i Escola Xarxa de Berga.Es fa 

conjuntament amb l’oferta per àmbits temàtics dels diferents 

ensenyaments de formació professional que hi ha a la comarca. 

- Trobada de Delegats/es: Trobada de delegats i delegades dels 7 

centres d’ensenyament secundari del Berguedà. 

 

Tots els recursos d’aquest projecte s’ofereixen als estudiants dels centres de 

secundària com a públic objectiu amb més necessitats d’orientar-se en acabar 

l’educació reglada que es dona en els centres del Berguedà. A la vegada, no es 

limita només als alumnes, sinó que també s’orienta a les famílies d’aquests.  

DESTINATARIS 

 

Joves dels centres de secundària d’educació obligatòria i post-obligatòria del 

Berguedà. També a les seves famílies 

TEMPORITZACIÓ  De Març a Juny 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut. 

EQUIPAMENTS: Centres de Secundària del Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà i els 7 centres de secundària del Berguedà 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº d’alumnes participants a les xerrades. 

Nº de familiars assistents a les xerrades. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació 
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2 - PROJECTE SERVEI ENSENYAMENT A L’OFICINA JOVE DEL BERGUEDÀ 

LÍNIA ESTRATÈGICA Continuar promovent i millorar l’emancipació dels joves del Berguedà 

OBJECTIU · Facilitar els itineraris i les transicions educatives de les persones joves 

DESCRIPCIÓ 

 

S’ofereix informació, orientació i assessorament sobre el sistema educatiu 

actual (ESO, Batxillerat, ensenyament universitari, formació professional, 

ensenyaments no reglats, d’adults i idiomes, etc.) des de l’Oficina Jove. És un 

projecte més obert que l’anterior, al adaptar-se per complert a les necessitats 

que tingui la persona que vingui en cada moment a fer les peticions i 

orientacions que vulgui. És un servei desestacionalitzat, que acompanya en la 

planificació per aquelles persones que ho vulguin del seu itinerari formatiu. 

DESTINATARIS 

 

Estudiants de secundària o estudis post-obligatoris del Berguedà, persones 

joves que no estudiïn i ho vulgui fer, i també famílies interessades 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de Joventut. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº de persones que realitzen consultes. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació i pàgina web 

 

 

3 - PROJECTE EDUCACIÓ EN EL LLEURE AL BERGUEDÀ 

LÍNIA ESTRATÈGICA Continuar promovent i millorar l’emancipació dels joves del Berguedà 

OBJECTIU · Facilitar els itineraris i les transicions educatives de les persones joves 

DESCRIPCIÓ 

 

Es promou des del Servei Comarcal de Joventut i l’Oficina Jove del Berguedà, la 

formació i organització de cursos de formació vinculats a l’àmbit del lleure. Les 

formacions varien segons necessitats que es detectin, tenint en compte la 

importància d’aquesta àrea en relació a les activitats que es desenvolupen a la 

comarca. A més, suposa un element de capacitació pels i les joves. En són 

accions d’exemple per al desenvolupament d’aquest projecte, els cursos de 

monitors i directors d’educació en el lleure amb infants i joves, semi intensiu 

de caps de setmana. 

S’organitzen segons es detectin per necessitats concretes. 

DESTINATARIS Persones que es vulguin vincular o estiguin vinculades al món del lleure 

TEMPORITZACIÓ  Períodes de vacances 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de Joventut, conjuntament amb personal de l’Escola de 

l’Esplai de Lleida. 

EQUIPAMENTS: Casa de Colònies o equipaments segons organització i 

necessitats del curs. 
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AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Escola d’Esplai de Lleida.  

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº de persones que participen del curs. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació 

 

 

PROGRAMA DE TREBALL 

La transició educació-treball garanteix el pas del jovent de l’etapa formativa a la laboral i motiva 

que no es trenquin els itineraris que permetin als joves un procés d’emancipació amb garanties i 

èxit. Aquest programa, amb el suport del treball amb els diferents agents que intervenen en els 

processos d’inserció laboral a la comarca, acompanya des de les diverses vessants possibles –que 

responen a necessitats o situacions diferents a les que es poden trobar les persones joves‒ a 

donar suport a aquestes transicions per realitzar-les amb el màxim èxit possible. Aquest 

programa ha d’anar d’acord també amb les diferents sortides formatives que després els joves 

poden trobar dins el mercat laboral de la comarca per tal de poder garantir que la trajectòria que 

es marquen té un sentit i un recorregut. 

 

 4 - PROJECTE TRANSICIÓ EDUCACIÓ - TREBALL 

LÍNIA ESTRATÈGICA Continuar promovent i millorar l’emancipació dels joves del Berguedà 

OBJECTIU · Ampliar els programes de suport a la transició educació-treball 

· Potenciar els programes d’inserció laboral pels joves 

DESCRIPCIÓ 

 

Projecte per acompanyar amb diferents accions de suport a les persones per 

garantir que l’ensenyament realitzat o que es vol realitzar suposi amb èxit una 

porta d’entrada al mercat laboral. Les accions que aniran desenvolupant el 

projecte, són: 

- Homologacions i convalidacions: S’informa, s’orienta i es tramita 

l’homologació dels títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols 

i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents del sistema 

educatiu espanyol (no universitari) per tenir el reconeixement de la 

seva validesa oficial a Espanya. Suposa el reconeixement del grau 

acadèmic corresponent, i habilita per continuar estudis d’un altre 

nivell educatiu espanyol, i implica el reconeixement dels efectes 

professionals inherents al títol espanyol de referència. 

- Adequació de la Formació Professional al Berguedà: treballar amb 

els agents educatius de la comarca, i agents econòmics, per adaptar 

a les noves necessitats d’aquesta amb l’oferta formativa que els 
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centres ofereixen, generant un espai de treball anual per fer-ne el 

seguiment. 

- Beques Fundació Impulsa: l’ajuda a la formació professional de la 

Fundació Impulsa consisteix en la selecció d’alumnes que han 

finalitzat l’ESO en un centre docent de la comarca del Berguedà i 

tenen una clara actitud positiva davant el treball, amb capacitat 

d’esforç i voluntat de superació. Aquests alumnes són susceptibles 

de rebre una ajuda econòmica per fer front a les despeses escolars, 

un ordinador i el seguiment per part de la Fundació Impulsa, 

mitjançant un mentor, al llarg dels dos anys d’estudi per validar pel 

seu bon comportament i evolució. 

- Mesures flexibilitzadores: habilitats com a centre col·laborador de 

l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP), per oferir 

informació, orientació i inscripció sobre el procés d’acreditació de 

competències professionals. Són atencions personalitzades i 

individualitzades per acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit 

professional, quan no es té una titulació d’estudis que ho acrediti. 

DESTINATARIS Depenent de les accions que desenvolupin el projecte, els destinataris poden 

ser: 

- Persones estrangeres que hagin cursat estudis al seu país d’origen.  

-Persones amb una experiències professional adquirida i que la vulguin 

acreditar. 

- Joves de 4rt d’ESO escollits pels propis centres (Beques Fundació Impulsa). 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Serveis Territorials d’Ensenyament de la Catalunya Central.  

· Fundació Impulsa. 

· Institut Català de Qualificacions Professionals. 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº d’atencions informatives fetes. 

Nº de tramitacions emeses. 

Nº de trobades de coordinació i revisió de l’oferta formativa comarcal. 

Nº de beneficiaris de beques. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació 
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5 – PROJECTE JOVES EN PRÀCTIQUES 

LÍNIA ESTRATÈGICA Continuar promovent i millorar l’emancipació dels joves del Berguedà 

OBJECTIU · Potenciar els programes d’inserció laboral per joves 

DESCRIPCIÓ 

 

Dins el programa de Garantia Juvenil hi ha accions formatives o de pràctiques 

laborals, ofertes de feina per a joves de 16 a 30 anys, que estan buscant feina 

si no estan estudiant ni treballant.  

El programa Joves en pràctiques es coordina de forma conjunta des del Consell 

Comarcal del Berguedà per mitjà de joventut. Un tècnic de Joventut es posa en 

contacte amb els municipis que volen demanar un jove en pràctiques i 

concreten l’oferta laboral. Tot el procés de petició i justificació es fa des de 

Joventut amb contacte amb la referent d’ocupació juvenil que està ubicada a 

l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

DESTINATARIS Joves de 18 a 30 anys, que no estiguin ni treballant ni estudiant 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnic de Joventut en coordinació amb la referent d’ocupació 

juvenil de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà i Agència de Desenvolupament del 

Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Referent d’ocupació juvenil de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.  

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº consultes i joves interessats en el projecte. 

Nº de joves contractats a la comarca. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació, pàgina web i xarxes socials 

 

 

PROGRAMA D’HABITATGE 

L’emancipació juvenil es pot garantir assolint per part de les persones joves un accés a una feina 

que permeti a la vegada aquesta emancipació de la llar per guanyar una autonomia total. En 

aquest sentit, desenvolupar actuacions que millorin les condicions d’accés a l’habitatge a les 

persones joves resulta imprescindible si des de les polítiques comarcals es vol acompanyar la 

joventut en l’emancipació dins les transicions juvenils. 

 

 6 - PROJECTE DE SUPORT D’ACCÉS A L’HABITATGE            

LÍNIA ESTRATÈGICA Continuar promovent i millorar l’emancipació dels joves del Berguedà 

OBJECTIU · Millorar el suport en els i les joves en matèria d’habitatge 

DESCRIPCIÓ Generar un punt de suport en matèria d’habitatge al Berguedà. Aquest punt 
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 seria un espai on poder consultar les ajudes, facilitar i informar sobre aspectes 

legals referents a la tinença d’habitatge. Dins d’aquest projecte, les accions 

per desenvolupar-lo són: 

- Habitatge Jove: l’espai pròpiament –dins l’Oficina Jove del 

Berguedà- per informar. També habilitar dins la web, tota la 

informació perquè esdevingui el màxim d’accessible pels i les joves. 

- Ajuts per l’habitatge: treballar per ajudar els i les joves que es 

vulguin emancipar amb una quantitat econòmica, amb l’objectiu 

principal de fomentar l’emancipació. 

 

Tant la informació, com els ajuts, s’estudiaran conjuntament amb diferents 

agents per determinar la viabilitat, ja que no es tracta d’una matèria que 

depengui únicament de l’àrea de joventut. Caldrà treballar conjuntament amb 

el Servei Comarcal d’habitatge del mateix Consell Comarcal del Berguedà. 

DESTINATARIS Joves de 18 a 30 anys 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de Joventut.  

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº consultes. 

Nº de derivacions al servei comarcal d’habitatge.  

Nº d’ajudes demanades. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació 

 

 

Promoure processos de participació juvenils, plantejar i executar polítiques comunitària i 

d'intervenció directa i de treball en xarxa 

 

PROGRAMA DE SALUT 

Per garantir l’autonomia i el ple desenvolupament de la joventut al Berguedà, és necessari dotar 

els joves del major nombre d’eines per abordar totes aquelles qüestions que els afecten cada dia. 

Una d’aquestes qüestions, i de manera important ja que en marca el  desenvolupament, és la 

prevenció de riscos i de coneixement sobre la salut. En aquest àmbit, el  de l’oci hi pren una  

rellevància especial, ja que històricament és on s’ha detectat que és un dels principals escenaris 

on tenen lloc conductes que poden comportar riscos des de perspectives diverses. En aquest 

programa d’intervenció en prevenció de la salut es treballa de manera integral la reducció de 

riscos i la feina de conscienciació per permetre un creixement saludable al Berguedà. 
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7 - PROJECTE DE PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS EN SALUT JOVE 

LÍNIA ESTRATÈGICA 

 

Promoure processos de participació juvenils, plantejar i executar polítiques 

comunitària i d’intervenció directa i de treball en xarxa 

OBJECTIU · Reduir les conductes de risc entre els i les joves en l’àmbit de la salut i les 

drogodependències. 

· Fomentar als Ajuntaments de la comarca una oferta d’oci saludable, de 

qualitat i que faci front a les violències masclistes. 

DESCRIPCIÓ 

 

Aquest projecte es basa en la informació, conscienciació i acció per reduir les 

conductes de risc i hàbits no saludables. Les accions per desenvolupar el 

projecte aniran destinades als i les joves, famílies i altres agents que treballen 

conjuntament amb aquests objectius. Depenent del destinatari, es podrà 

orientar l’acció en un context determinat o un altre. En seran algunes de les 

accions:  

- Salut Jove als instituts:  formació i conscienciació a través de tallers 

i exposicions als centres educatius d’ensenyament secundari de la 

comarca, i fora d’aquests perquè arribin als i les joves, però també 

a les famílies i persones que treballin en l’àmbit de la prevenció.  

- Patum Saludable: En el context de la Patum es realitzen, 

conjuntament amb l’Ajuntament de Berga, algunes accions de 

prevenció especials per aquesta festa, com poden ser formació pel 

personal de les barres on es dispensen begudes alcohòliques, 

establiment de barres sense alcohol, educadors de carrer i 

dispensació d’aigües gratuïtes. Realització el mes de Juny. 

- Autocars de Patum: S’organitzen i es coordinen els autocars per 

anar a la Patum de Berga, pels i les joves dels diferents municipis de 

la comarca. També es tracta d’una acció que millora la mobilitat 

dels i les joves dins la comarca en contextos que desitgen moure’s. 

Són accions que ajuden al jove a no viure com un inconvenient 

viure en un municipi més petit, ja que saben que es poden 

desplaçar sense problemes. Realització el mes de Juny. 

- SIOD: Servei d’Informació i Orientació de drogodependències als 

adolescents, joves i a les seves famílies, sobre les 

drogodependències. Quan es detecten casos, després d’avaluar-los, 

es deriven i treballen conjuntament amb el Servei SPOTT a 

Barcelona. És una acció que deriva del Pla Comarcal de 

Drogodependències. 

- Festes de Qualitat: Arrel del treball conjunta amb la campanya Vull 

La Nit de Berga, i les tasques de prevenció desenvolupades entorn 

el consum i l’oci, neix la idea de generar una marca per atribuir a les 
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festes dels diferents municipis de la comarca un segell de qualitat 

sempre hi quan compleixin amb uns requisits de consum 

responsable i prevenció de les violències masclistes. El segell de 

qualitat, va des de seguir unes conductes en la dispensació 

d’alcohol a les barres de Festa Major, fins a l’establiment de Punts 

Liles amb l’objectiu d’abordar les violències masclistes que sovint es 

donen en aquests espais i que poden anar lligades al consum. 

Passant per finalitzar a hores convingudes, espais de seguretat, etc.. 

L’assessorament es treballarà conjuntament des del Consell 

Comarcal del Berguedà i les regidories de joventut dels diferents 

municipis que s’hi vulguin acollir. 

 

DESTINATARIS Joves a partir dels 15 anys als 30. També famílies i tècnics o professionals de 

l’àmbit que interessi pel treball que realitzen amb els i les joves 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut i responsable del desenvolupament del Pla de 

Drogodependències del Berguedà. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà, centres d’ensenyament secundari 

del Berguedà i altres espais municipals necessaris . 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Diputació de Barcelona. 

· Ajuntaments de la comarca.  

· Direcció General de Transport. 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº d’atencions informatives fetes. 

Nº d’intervencions fetes a centres de secundària. 

Nº d’intervencions fetes en famílies. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació 

 

 

PROGRAMA DE BENESTAR I COHESIÓ SOCIAL 

Les actuacions que es desenvolupen dins el programa de benestar i cohesió social serveixen per 

treballar en tots aquells aspectes que com a comarca ens afecten socialment cada dia i que 

requereixen una sensibilització, una reflexió i una feina des d’àmbits diferents. Amb aquest 

objectiu es pretén treballar per ajudar a generar també una consciència crítica que doti de 

capacitat d’actuació davant de problemes socials que es poden trobar, i treballar per una 

comarca més cohesionada, inclusiva,sensible i empàtica amb diverses problemàtiques socials 

que ens podem trobar com a societat. 
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8 - PROJECTE DE BENESTAR I COHESIÓ SOCIAL 

LÍNIA ESTRATÈGICA 

 

Promoure processos de participació juvenils, plantejar i executar polítiques 

comunitària i d’intervenció directa i de treball en xarxa 

OBJECTIU · Potenciar els programes d’inclusió i cohesió entre els i les joves de la comarca 

DESCRIPCIÓ 

 

Amb la voluntat de treballar determinades problemàtiques socials, aquest 

programa es desenvolupa amb l’objectiu de que les seves accions capacitin als 

i les joves amb un capacitat de reflexió i consciència crítica davant de 

problemàtiques actuals entorn de determinats temes socials que aporten 

cohesió i benestar. Combatre rumorologia entorn al racisme, lgtbifòbia, 

qüestions de gènere, etc.. Accions per desenvolupar-ho: 

- Fixa’t Jove: S’ofereix amb col·laboració del Consell Comarcal del 

Berguedà i l’Ajuntament de Berga, un espai de debat i reflexió a la 

ciutat i a la comarca sobre temes de l’àmbit social. Enllaça la 

sensibilització ciutadana i la cohesió social. El Fixa’t Jove s’emmarca 

dins un treball amb els centres de secundària del Berguedà. 

Concretament als cursos de 3ers d’ESO. 

- Xerrades d’informació jove als instituts: Xerrades sobre els serveis 

de joventut a la comarca i les diferents opcions que tenen els i les 

joves d’aquestes per tots aquells temes que els interessi. Són 

xerrades a demanda sobre el servei d’informació juvenil o algun 

tema concret vinculat a l’àmbit social que afecten als i les joves i 

des del Servei Comarcal de Joventut se’ls facilita la informació 

mitjançant un taller o una xerrada que generi conscienciació sobre 

determinats temes com la violència masclista, racisme, etc.. 

DESTINATARIS Joves de 12 a 18 anys de centres de secundària o altres entitats interessades 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut, inclusió i igualtat del Consell Comarcal del 

Berguedà, i tècnica de joventut de l’Ajuntament de Berga. 

EQUIPAMENTS: Centres de secundària del Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Ajuntament de Berga pels centres de secundària de Berga. 

AVALUACIÓ  INDICADORS:  

Nº de xerrades i tallers. 

Nº dels joves que reben les xerrades i tallers. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONISME 

Un teixit associatiu fort i cohesionat, mitjançant una ciutadania activa que participi en les 

decisions de la societat, és sinònim d’una bona salut democràtica. Tenint en compte això, i que el 

Berguedà compta amb un teixit associatiu molt potent, reforçar aquest teixit i impulsar la 

joventut cap a una participació oberta a través de l’associacionisme i el voluntariat és assegurar 

el sosteniment d’una comarca activa en les seves decisions i accions que es prenen a diari. El 

programa d’enfortiment del voluntariat i de l’associacionisme permet desenvolupar una 

estratègia que s’encara en el suport i l’acompanyament d’aquest esperit voluntariós i activista 

que es desenvolupa des de molts àmbits diferents, des de moltes actuacions per a la cohesió 

social i territorial de la comarca. 

 

9 - PROJECTE D’ENFORTIMENT DEL VOLUNTARIAT I L’ASSOCIACIONISME 

LÍNIA ESTRATÈGICA 

 

Promoure processos de participació juvenils, plantejar i executar polítiques 

comunitària i d’intervenció directa i de treball en xarxa 

OBJECTIU · Reforçar l’associacionisme juvenil i els espais de participació 

DESCRIPCIÓ 

 

Dins el programa que persegueix acompanyar al teixit associatiu comarcal, el 

projecte pretén dotar d’una estructura que acompanyi i reforci aquest teixit 

per tal de fer el programa realitat. Algunes de les accions que es plantegen per 

desenvolupar-lo: 

- Punt de Voluntariat del Berguedà: El Punt de Voluntariat s’ubica 

físicament a l’Oficina Jove del Berguedà, i serveix per informar i 

assessorar sobre qualsevol tema de l’àmbit de l’associacionisme de 

la comarca del Berguedà. També vincula persones a títol individual 

amb entitats per realitzar accions de voluntariat si aquestes ho 

volen. El Punt de Voluntariat també serveix per tenir un 

manteniment i una actualització de les associacions del Berguedà, a 

través del cens d’associacions. 

- Activa’t: A través del Punt de Voluntariat del Berguedà, es va signar 

un conveni amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, perquè el Consell 

Comarcal del Berguedà es pugui acollir al projecte Activa’t. El 

projecte Activa’t està pensat per fomentar l’apoderament, la 

inclusió i la millora de l’ocupabilitat des de la participació 

associativa de les persones joves. Es tracta d’un projecte que 

acredita a les persones participants d’activitats associatives, 

diferents competències i habilitats que els i les joves adquireixen en 

l’experiència del voluntariat i l’associacionisme. 

- Estiu de Voluntariat: Els objectius del programa “Estiu de 

voluntariat: aprenentatge i compromís global” són els d’engrandir 

la visió dels i les joves en el món i societat actual, a més d’enfortir 
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les competències efectives en idiomes, promoure l’aprenentatge a 

través de la immersió lingüística, i la seva aplicació immediata en 

projectes de cooperació i voluntariat. Els requisits de participació al 

programa són la residència al Berguedà, un mínim nivell de la 

llengua anglesa, i tenir entre 18 i 30 anys. En aquests programes, es 

prioritzen aquells joves amb perfils socioeconòmics baixos, per tal 

de fomentar-ne la participació i la igualtat d’oportunitat. 

DESTINATARIS Persones a partir dels 16 anys 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà.  

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Fundació Ferrer i Guàrdia  

· Entitats comarcals que acullen a les persones voluntàries. 

· Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, 

Afers Socials i Família. 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº de consultes entorn l’associacionisme i el voluntariat.  

Nº de tramitacions fetes per entitats. 

Nº de participants a entitats de voluntariat o camps de treball. 

Nº de persones acreditades a l’Activa’t. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació, pàgina web i xarxes socials 

 

 

Treballar a favor de l'arrelament juvenil als municipis tenint en compte que al Berguedà hi ha 

molts municipis petits i cal vetllar pel seu repoblament 

 

PROGRAMA OPORTUNITATS JOVES  

Davant la realitat que es viu al Berguedà en l’aspecte demogràfic i seguint un tendència general 

de concentració de l’activitat econòmica a les grans ciutats, resulta imprescindible treballar per 

garantir aljovent de la comarca el major nombre d’oportunitats que en facilitin el 

desenvolupament vital sense haver de marxar. Això passa imprescindiblement per garantir una 

bona oferta formativa d’acord amb la realitat econòmica a la comarca i una bona comunicació 

amb altres centres formatius propers, la qual cosa permet un desplaçament fluid mitjançant les 

comunicacions de transport, i a la vegada un increment d’ofertes a l’àmbit laboral que suposi 

oportunitats per acabar establint-se aquí i genera i fer vida als pobles més petits, que sovint són 

els que es veuen més afectats pel fenomen del despoblament. 
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Aquesta feina per generar oportunitats a la comarca passa indefectiblement per traçar un pla de 

treball estratègic i a llarg termini amb diferents agents –de l’Administració o no‒ que es trobin a 

la comarca: agents del món educatiu, del sector productiu, agents i agències que treballen amb 

aquest objectiu d’aconseguir que  el Berguedà sigui una terra de futurs per a la seva gent i per a 

gent que hi vulgui venir a desenvolupar-se, en aquest cas joves. El programa d’oportunitats al 

Berguedà recull el projecte que des del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal es 

començarà a treballar els propers anys, amb l’objectiu que permeti configurar un escenari 

d’aquestes oportunitats i poder parlar, així, d’un retorn i d’un desenvolupament vital de la 

joventut a la comarca. 

 

10 – PROJECTE OPORTUNITATS AL BERGUEDÀ 

LÍNIA ESTRATÈGICA 

 

Treballar a favor de l’arrelament juvenil als municipis tenint en compte que al 

Berguedà hi ha molts municipis petit i cal vetllar pel seu repoblament 

OBJECTIU 

 

· Millorar les condicions perquè els i les joves no marxin dels seus municipis per 

motius de d’estudis o feina 

DESCRIPCIÓ 

 

El projecte Oportunitats al Berguedà pretén generar l’espai pel 

desenvolupament d’un projecte de vida pels i les joves a la comarca, mitjançant 

les àrees de preferència com són el treball, les oportunitats de transició en 

educació  i treball, i la mobilitat.  

Dins d’aquest projecte, les accions que es posaran en primera instància pel seu 

desenvolupament, seran: 

- Treballa al Berguedà: treballant amb agents econòmics de la 

comarca per donar oportunitats als i les joves per treballar-hi. 

Periòdicament es realitzaran trobades informatives i un 

acompanyament per trobar ofertes de treball que s’adeqüin al perfil 

formatiu dels i les joves que ho vulguin. A la vegada, es treballarà per 

unificar un banc d’ofertes i demandes per facilitar a joves i 

empresaris de la comarca el contacte i cobrir millor les necessitats.  

Per aquesta feina serà necessari també el treball conjunt amb la 

referent d’ocupació juvenil del SOC, figura que treballa actualment a 

l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per facilitar-ne el 

desplegament i desenvolupament. 

- Transport Jove: S’ha treballat per afavorir el transport dels i les joves 

en diferents sentits. Un d’aquests va ser la integració tarifària per 

viatjar de Berga a Barcelona. L’any passat es va aconseguir des de 

mobilitat, crear 3 noves línies de transport pels i les joves estudiants, 

universitaris i de formació professional. Les noves línies eren: · Berga 

– Bellaterra |· Berga – Vic | · Manresa – Bagà. L’objectiu és mantenir 

i reforçar aquells serveis que puguin ajudar als                                          

i les joves a facilitar el seu desplaçament diari evitant que marxin 
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fora, amb totes les despeses i dificultats que això pot comportar. A la 

vegada, al tractar-se de línies i serveis oberts, pot servir per d’altres 

joves que treballin en aquests llocs per tal de facilitar-los el 

transport. De Setembre a Juny. 

- Odisseu Berguedà: S’ha treballat puntualment amb el programa 

Odisseu a la comarca, que ajuda amb beques a joves que estudien 

estudis universitaris a realitzar pràctiques laborals a comarques 

rurals. Tot i així, mai hi ha hagut un impuls conjunt del programa per 

part del Consell Comarcal del Berguedà, i les responsables del 

projecte a la comarca. És un via més de treball per generar les 

condicions perquè la gent jove vulgui viure al Berguedà. Cal treballar 

per potenciar el programa amb un accent i característiques pròpies 

que esdevinguin un èxit a la comarca. De Setembre a Juny. 

 

DESTINATARI Joves a partir dels 18 anys 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut del Consell Comarcal i referent d’ocupació juvenil 

de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà i Agència de Desenvolupament del 

Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb:  

· Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

· Agents econòmics de la comarca. 

· Àrea de mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº de joves que consultin sobre ofertes. 

Nº de joves que s’apuntin a la borsa. 

Nº de joves que accedeixin a treballar mitjançant la borsa.         

Nº d’usuaris dels serveis de transport a la comarca. 

Nº de joves que realitzin pràctiques laborals al Berguedà. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació, pàgina web i xarxes socials 

 

 

PROGRAMA ARRELAMENT AL BERGUEDÀ 

Generar oportunitats i oferta en l’àmbit de l’educació, el treball, l’habitatge i el transport perquè 

els joves puguin desenvolupar-se en una comarca com el Berguedà és el primer pas, però no 

l’únic. Totes aquestes actuacions han d’anar acompanyades d’una feina per generar un 

sentiment de pertinença i arrelament a la comarca que reforci el vincle amb el territori. En 

aquest sentit, aquest arrelament traspassa l’àmbit més estructural o formal que s’ha vist en el 
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programa anterior i aporta un vessant més implicat amb l’entorn mitjançant la participació activa 

en el territori i el veïnatge.  

 

Aquest programa busca començar a treballar en aquest vessant de l’arrelament conjuntament 

amb els ajuntaments i administracions locals de la comarca com a eines finals d’intervenció 

directa amb els joves. 

 

11 - PROJECTE D’ARRELAMENT AL BERGUEDÀ FEM POBLE 

LÍNIA ESTRATÈGICA 

 

Treballar a favor de l’arrelament juvenil als municipis tenint en compte que al 

Berguedà hi ha molts municipis petit i cal vetllar pel seu repoblament 

OBJECTIU · Generar espais d’arrelament entre els i les joves de la comarca 

DESCRIPCIÓ 

 

El projecte d’arrelament al Berguedà Fem Poble, es basarà en generar un espai 

de suport als municipis per desenvolupar accions i activitats orientades a buscar 

l’arrelament dels i les joves als seus municipis.  

La generació d’aquest vincle permet establir vincles més forts que provoquen 

que tot i que hagin de marxar per estudiar o treballar fora, es mantinguin les 

ganes de tornar al poble.  

L’espai de suport es concreta en un banc de projectes i accions a desenvolupar, 

amb el suport tècnic del Consell per treballar-ne el objectius. 

DESTINATARIS Joves a partir dels 18 anys 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Ajuntaments de la comarca que ho vulguin. 

AVALUACIÓ  INDICADORS:  

Nº Accions fetes a poblacions de la comarca. 

COMUNICACIÓ  Canals físics de comunicació, pàgina web i xarxes socials 

 

 

Mantenir les estructures de Joventut de suport als municipis  

 

PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS 

Aquesta programa s’orienta en la consolidació de totes les estructures que permeten el 

desenvolupament de les polítiques de joventut a la comarca , mitjançant el suport a aquestes 

polítiques i amb el  Servei d’Informació Juvenil, des del qual s’articula l’Oficina Jove i totes les 

tasques que es deriven de les funcions d’assessorar i acompanyar els joves tal i com marquen el 

PNJC 2010-2020 i el desplegament en coherència de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 
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Aquest Servei d’Informació Juvenil, que a la comarca es desplega i s’expressa a través de l’Oficina 

Jove, ha de continuar desenvolupant la tasca que fins ara ha dut a terme. Tot i així, és 

imprescindible adaptar aquest programa a les noves necessitats de la gent jove i adaptar-ne si cal 

tant el contingut i el llenguatge per tal que es vegi una eina útil i eficaç per donar resposta a les 

seves necessitats. 

 

12 – PROJECTE DE COORDINACIÓ I SUPORT ALS MUNICIPIS 

LÍNIA ESTRATÈGICA Mantenir les estructures de Joventut de suport als municipis 

OBJECTIU 

 

· Mantenir l’espai de suport als municipis, adaptant-se a les seves realitats 

DESCRIPCIÓ 

 

Gestió de totes les tasques associades al Servei Comarcal de Joventut, l’Oficina 

Jove del Berguedà i les competències delegades de joventut.  

A més, gestió de projectes comarcals de joventut, suport a les polítiques 

municipals de joventut, el Pla comarcal de drogodependències, gestió del Punt 

de Voluntariat del Berguedà i suport a projectes transversals.  

Totes aquestes funcions es reparteixen en la figura de tres tècnics a jornada 

completa que s’organitzen per àrees garantint un suport integral als municipis 

per desenvolupar els seus projectes i polítiques municipals de joventut, i 

complir amb les competències delegades corresponents. Dins d’aquest suport, 

es desenvolupa tota una transversalitat en les polítiques de joventut per 

abordar-ho des de totes les vessants necessàries. 

DESTINATARIS Personal tècnic de joventut 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

- Altres àrees tècniques del Consell Comarcal del Berguedà. 

- Ajuntaments de la comarca. 

AVALUACIÓ  INDICADORS: Accions de suport als Ajuntaments. 

COMUNICACIÓ  Interna 

 

 

13 – PROJECTE OFICINA JOVE DEL BERGUEDÀ / SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL 

LÍNIA ESTRATÈGICA Mantenir les estructures de Joventut de suport als municipis 

OBJECTIU 

 

· Reforçar l’espai de l’Oficina Jove del Berguedà com espai de referència i treball 

amb els i les joves de la comarca 

DESCRIPCIÓ 

 

Atenció al públic de persones joves i adultes per temes de joventut o altres 

temes que es gestionen des d’aquesta àrea del Consell Comarcal del Berguedà.  
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Assessoraments sobre ensenyament, treball, habitatge, salut, participació i 

associacionisme, voluntariat, entre d’altres. Es projecte es plasma, com el seu 

nom indicar amb: 

- Oficina Jove: més enllà d’assessorar i fer un acompanyament per a 

joves en alguns d’aquests àmbits, serveix com espai de referència per 

ubicar-se a l’hora d’iniciar la recerca d’informació en aquests. Per 

això es treballa amb la informació i l’acompanyament de forma 

directa, o es deriva a d’altres serveis amb els quals es treballa 

conjuntament. 

- Oficina Jove online: Cal treballar per aproximar als i les joves també, 

noves mesures d’accés a la informació més properes a les seves 

realitats. En aquest sentit, es treballarà en la digitalització de les 

informació i l’accés a aquesta. 

DESTINATARIS A partir de joves de 15 anys i les seves famílies 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut. 

EQUIPAMENTS: Oficina Jove del Berguedà. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de la Direcció General de Joventut. 

AVALUACIÓ  INDICADORS: Nº de consultes i assessoraments sobre diversos àmbits 

COMUNICACIÓ  Pàgina web i xarxes socials 

 

 

PROGRAMA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE JOVENTUT 

Aquest programa contempla i conté totes les actuacions que responen a la delegació de 

competència que el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà desenvolupa 

per delegació de la Direcció General de Joventut. 

 

14 - PROJECTE SEGUIMENT INSTAL·LACIONS JUVENILS AL BERGUEDÀ 

LÍNIA ESTRATÈGICA Mantenir les estructures de Joventut de suport als municipis 

OBJECTIU 

 

· Continuar amb l’assumpció de les competències delegades en matèria de 

joventut 

DESCRIPCIÓ 

 

Per delegació de competències professionals en matèria de joventut, aquest 

projecte es divideix en les diferents accions: 

-  Visites de seguiment de les instal·lacions juvenils que hi ha a la 

comarca del Berguedà: Les visites són periòdiques cada dos anys, tal 

com indica la normativa que hi ha vigent a Catalunya. 

- Assessorament tècnic: a totes aquelles consultes que hi ha sobre 



 
 
  

Pla comarcal de joventut del Berguedà  2020-2024 70 

 

instal·lacions juvenils a la comarca, i els terrens d’acampada, fent 

l’assessorament a joves, entitats que desenvolupen activitats de 

lleure i els particulars i ajuntament que gestionen els terrenys i les 

instal·lacions..  

DESTINATARIS Responsables de les instal·lacions juvenils a la comarca 

TEMPORITZACIÓ  Tot l’any 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut i de l’àrea d’habitatge del Consell Comarcal del 

Berguedà. 

EQUIPAMENTS: Instal·lacions Juvenils. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS:  

Compliment de les visites de seguiment a totes les instal·lacions juvenils de la 

comarca. 

COMUNICACIÓ  Interna 

 

 

15 - PROJECTE SEGUIMENT ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

LÍNIA ESTRATÈGICA Mantenir les estructures de Joventut de suport als municipis 

OBJECTIU 

 

· Continuar amb l’assumpció de les competències delegades en matèria de 

joventut 

DESCRIPCIÓ 

 

La coordinació i seguiment de les activitats de lleure (campaments, casals, 

colònies o camps de treball) durant l’estiu i setmana santa realitzats a la 

comarca del Berguedà, es concreten amb les accions de: 

- Control de compliment de la normativa de les activitats de lleure 

realitzades a al Berguedà. 

- Assessorament: per les activitats que finalment s’acaben realitzant, o 

es volen realitzar, a la comarca. 

DESTINATARIS Responsables i participants de les activitats d’educació en el lleure 

TEMPORITZACIÓ  Períodes de vacances, principalment setmana santa i estiu 

RECURSOS 

 

HUMANS: Tècnics de joventut. 

EQUIPAMENTS: Instal·lacions Juvenils i terrenys d’acampada. 

AGENTS IMPLICATS Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb: 

· Direcció General de Joventut. 

AVALUACIÓ  

 

INDICADORS 

Nº d’activitats que es realitzen a la comarca. 

Nº de consultes que es realitzen per les activitats de lleure a la comarca. 

Nº de visites de seguiment a les activitats de lleure a la comarca. 

COMUNICACIÓ  Interna 
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6 TEMPORITZACIÓ ANUAL 

Taula 16. Temporització anual dels projectes. 

Línia  

 

Programa Projecte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

 

 

 

Orientació i suport educatiu 

als Instituts 

  X X X X       

Servei Ensenyament a 

l’Oficina Jove del Berguedà 

X X X X X X X X X X X X 

Educació en el lleure al 

Berguedà 

  X X  X X X X    

 

Transició educació – treball X X X X X X X X X X X X 

Joves en pràctiques X X X X X X X X X X X X 

 

Suport d’Accés a l’habitatge X X X X X X X X X X X X 
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Línia  

 

Programa Projecte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

 

 

Prevenció  i reducció de riscos 

en Salut Jove 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

Benestar i Cohesió Social 

X X X X X X X X X X X X 

 

Punt de Voluntariat del 

Berguedà 

X X X X X X X X X X X X 
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Línia  

 

Programa Projecte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 
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Línia  

 

Programa Projecte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

 

 

Coordinació i suport als municipis 

 

X X X X X X X X X X X X 

Oficina Jove del Berguedà /Servei 

d’Informació Juvenil 

X X X X X X X X X X X X 

 

Instal·lacions juvenils al Berguedà 

 

X X X X X X X X X X X X 

 

Activitats d’educació en el lleure 

   

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 
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7 AVALUACIÓ 

L’avaluació ha de permetre tenir un coneixement rigorós per prendre decisions respecte als 

canvis, les millores i les reorientacions del Pla al llarg dels seus anys de vigència. Ha de facilitar, 

també, la millora en el coneixement de la realitat, l’eficiència en l’assignació de recursos i, en 

definitiva, el contrast entre els plantejaments inicials i l’aplicació pràctica. 

El plantejament de l’avaluació es farà seguin diferents criteris: 

 Criteri d’eficàcia: se sortirà d’una visió molt realista a l’hora d’aplicar els programes. A 

cada eix i al seu interior,els diferents projectes s’ha de comprovar que s’hi hagin assolit 

els objectius marcats. En tot moment s’ha d’intentar seguir la planificació  establerta i la 

temporització marcada per a cada actuació. S’ha de funcionar coordinadament i sent 

rigorós en el calendari. 

 

 Criteri d’eficiència: comptant que hi ha pocs recursos tant econòmics com humans, es fa 

evident que s’ha de tenir en compte fer les activitats amb els menys costos possibles de 

forma eficient. 

 

 Criteri d’impacte: s’haurà d’avaluar l’impacte que hi haurà socialment en la realització 

dels diferents programes. En algunes activitats aquest impacte no tan sols afectarà el 

sector joventut, sinó de la població en general. Hi ha programes en què el grau d’impacte 

és més elevat degut a tota la infraestructura que s’hi dedica segons la difusió que se’n fa, 

els riscos que s’hi eviten, etc. Seran variables a tenir en compte a l’hora d’avaluar-ne 

l’impacte. 

 

 Criteri de cobertura i accessibilitat: s’aplicarà si s’arriba totalment a la població 

potencialment beneficiària. Les activitats seran pensades tenint en compte a qui van 

dirigides. Cal evitar que la gent jove deixin de participar-hi perquè hagin trobat problemes 

per accedir-hi o bé que puguin haver-se sentit poc beneficiats de la intervenció duta a 

terme. 

 

 Criteri de visibilitat: s’intentarà fer el màxim de difusió per donar a conèixer els 

programes a portar a terme mitjançant els diferents canals de comunicació que hi ha. 

S’avaluaran tots els mitjans de comunicació de què disposa la comarca o bé 

concretament a cada població. 

 

Alhora es farà una avaluació operativa o de procés on hi haurà un seguiment i un control de la 

feina quotidiana, a més d’una recollida de dades mensualment de les accions concretes que es 

vagin duent a terme, de tal manera que es puguin valorar objectivament i subjectivament per 
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mitjà d’una enquesta, d’un qüestionari, etc., Es valorarà  qualitativament i quantitativament, 

tenint en compte l’opinió d’aquelles persones encarregades d’executar l’acció i de les persones 

que hi han participat, la metodologia que s’haurà fet servir, etc. També s’avaluaran  

sectorialment per la Taula de Regidors. Sempre que es pugui es farà una avaluació conjunta i des 

dels diferents serveis, persones o entitats implicades. Després d’avaluar les accions i els 

projectes, s’avaluaran de manera més global els programes concrets a fi de poder optimitzar les 

accions, millorar-les, consolidar-les o bé, si cal, reconduir-les per tenir el major èxit en el 

desenvolupament dels programes. 

 

Caldrà tenir present si allò que hem fet és certament important segons el criteri de realisme i 

cobertura que haguem aplicat, si assolim els objectius fixats segons el criteri d’eficàcia dels 

objectius establerts, si invertim bé el pressupost econòmic de què disposem segons el criteri 

d’eficiència dels programes establerts, etc. Per tant, l’avaluació ens ha de servir per arribar a 

unes conclusions, a reorientar el pla d’actuació o a seguir treballant en la mateixa línia. L’eina 

amb què es treballarà per a l’avaluació per part dels joves de la comarca serà la creació d’un grup 

del Pla comarcal per a aquesta tasca que inclogui diferents joves de la comarca organitzats en 

diversos àmbits i que en garanteixi, així, una visió global. Aquest grup es convocarà de anualment 

per tal d’anar avaluant les accions que es fan a la comarca i reorientar-les si cal. 

 

Es farà una avaluació del Pla de caràcter anual per analitzar-ne la implementació , si cal, la 

reorientació cap a línies de treball o projectes que s’adeqüin més a la realitat del jovent. El Pla 

serà una eina dinàmica i oberta de la qual s’aniran traient plans de treball anual que s’ajustin als 

canvis que la comarca i la realitat de la seva gentseves jove pugui patir. El procés d’avaluació 

finalitzarà al mateix temps que la vigència del Pla, oen què se’n farà una avaluació de resultat 

global per veure en el seu conjunt quin impacte hi ha hagut, quin assoliment d’objectius s’ha fet, 

si la metodologia emprada ha estat la correcta, la cobertura també i plantejar una anàlisi de futur 

de les línies de treball per als  anys següents. 
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8 FINANÇAMENT 

El finançament i el pressupost per a tots els programes, els projectes i les seves accions 

corresponents són imprescindibles per tirar endavant les polítiques de joventut al Berguedà que 

vagin encaminades, mitjançant les diferents línies estratègiques que s’han marcat en aquest 

document, a assolir els objectius de dotar la gent  jove del Berguedà de totes les oportunitats 

que necessiti per tal de conformar amb èxit la seva etapa com a joves. 

Aquests recursos es preparen anualment per mitjà del pressupost del mateix Consell Comarcal 

del Berguedà, en què  consta la partida de joventut. És per aquest motiu que en aquest 

document només s’hi especifica el pressupost per a aquest 2020, tot i que hi ha, com en els 

darrers anys, la voluntat de treballar per una planificació a llarg termini del pressupost de 

joventut i que aquest pressupost es vegi en les quantitats adequades per tal de desenvolupar 

tots els projectes i accions que es determinen en els espais de planificació de les polítiques de 

joventut municipals. 

Cal tenir present que no tots els programes del Pla signifiquen una inversió igual ni permanent, ja 

que alguns tan sols es poden tirar endavant invertint-hi personal tècnic i que puntualment un 

altres poden tenir el suport d’àrees del Consell Comarcal del Berguedà que n’assumeixin les 

despeses o que comptin amb  col·laboracions conjuntes d’algun altre ens que vulgui aportar 

alguna quantitat per al projecte. Per això en aquest Pla tan sols hi apareix el finançament dels 

recursos econòmics que aporta el Consell Comarcal del Berguedà per a la partida de Joventut i 

s’especifica el cas que calgui quan el recurs per desenvolupar el projecte sigui humà o en suport 

amb alguna altra àrea o ens que n’assumeixi el cost. 

Els ingressos, dels quals es deriven les despeses, provenen de les fitxes 41, 42 i 43 del Contracte 

programa (apartat de la Direcció General de Joventut), fitxa 36, del Contracte programa (apartat 

de la Direcció General d’Acció Cívica i Ciutadania), el recurs econòmic del Catàleg de serveis de la 

Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de la comarca segons la seva grandària. 
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Taula 17. Pressupost i finançament dels programes i projectes del PCJ pel 2020 

 Import parcial projecte Import Total  

PROGRAMA D’EDUCACIÓ  3.800€ 

Orientació i suport educatiu als 
instituts 

1.800€  

Servei ensenyament / Oficina Jove 
del Berguedà 

Recursos humans  

Educació en el lleure al Berguedà 2.000€  

PROGRAMA DE TREBALL  Recursos humans i d’altres ens 

Treball educació / treball   

Joves en pràctiques   

PROGRAMA D’HABITATGE  5.000€ 

Suport d’accés a l’habitatge 5.000€  

PROGRAMA SALUT  19.900€ 

Prevenció i reducció de riscos en 
salut jove 

19.900€  

PROGRAMA BENESTAR I COHESIÓ 
SOCIAL 

 3.000€ 

Benestar, cohesió i inclusió social 3.000€  

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT I 
ASSOCIACIONISME 

 10.000€ 

Voluntariat i associacionisme al 
Berguedà 

10.000€  

PROGRAMA OPORTUNITATS 
JOVES 

 5.000€ 

Oportunitats joves al Berguedà 4.000€  

Arrelament al Berguedà 1.000€  

PROGRAMA DE SUPORT ALS 
MUNICIPIS 

 38.615,10€ 

Coordinació i suport a polítiques 
municipals de joventut al Berguedà 

19.715,10€  

Oficina Jove del Berguedà / Servei 
d’Informació Juvenil 

18.900€  

PROGRAMA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DE JOVENTUT 

 Recursos humans i d’altres ens 

Seguiment instal·lacions juvenils al 
Berguedà 

  

Seguiment activitats educació en el 
lleure al Berguedà 

  

 
TOTAL 
 

  
85.315,10€ 
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9 ANNEXOS 

Annex 1: mapa de recursos de l’Oficina Jove  

Recursos de l’Oficina Jove 

 Informació general, orientació i gestió de temes d’interès per als joves (educació, 

orientació laboral, salut, inclusió, associacionisme, etc..) 

o Ensenyament i beques ensenyaments post obligatoris 

o Salut Jove 

o Formació i orientació laboral 

o Habitatge 

o Igualtat i inclusió 

o Associacionisme i Participació 

o Educació en el lleure 

o Oci i cultura 

o Consum 

o Mobilitat  

 

 Tramitació de productes: 

o Carnet Internacional d’estudiant ISIC 

o Carnet internacional de professor ITIC 

o Carnet GO25 

o Carnets d’Alberguista (Juvenil, Adult, Grup i Familiar) 

o Venda d’entrades, concerts, activitats... 

o Inscripció d’activitats juvenils i cursos 

 

 Assessoria d’Ensenyament: 

o Sistema d’Ensenyament actual a Catalunya 

o Recursos per després de l’ESO 

o La Formació Professional 

o Estudis Universitaris 

o Ensenyaments a distància 

o Ensenyaments de règim especial  

o Processos de preinscripció 

o Formació d’adults 

o Beques d’estudis post obligatoris i universitaris 

o Formació no reglada 

o Mesures flexibilitzadores 

o Acreditació de competències professionals 

o Cursos d’educació en el lleure amb infants i joves 
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 Assessoria de Formació i Orientació Laboral: 

o Referent d’ocupació juvenil (Agència de Desenvolupament del Berguedà) 

o Orientació sociolaboral, programa singulars 

o Intermediació en el mercat de treball 

o Foment de l’autoocupació i emprenedoria 

o Assessorament sobre la transició ensenyament/treball 

o Beques Fundació Impulsa 

o Punt d’Informació i orientació sobre l’acreditació de competències professionals 

(habilitat per l’ICQP – Institut Català de Qualificacions Professionals ). 

 

 Assessoria de Salut Jove: 

o Prevenir i reduir conductes de risc (alcohol, tabac, tic, i altres substàncies) 

o Fomentar la capacitat crítica davant les conductes i consums 

o Potenciar hàbits saludables i responsables 

o Donar  informació i formació en salut als joves, professionals i a les famílies 

o Acostar el jove a la xarxa normalitzada de salut 

o Desenvolupar el Pla Comarcal de Drogodependències 

 

 Assessoria d’Associacionisme i participació: 

o Associacionisme Juvenil 

o Tràmits i gestions de les associacions 

o Associacionisme i participació ciutadana 

o Voluntariat  

o Entitats de Lleure educatiu  

o Activitats d’educació en el lleure amb infants i joves 

o Cens d’entitats juvenils  

o Notificacions d’activitats de lleure 

o Associacionisme al Berguedà 

o Camp de treball de voluntariat -estiu 

o Programa Activa’t 

 

 

Annex 2: recursos d’altres serveis 

 Habitatge   

o Mediació social del lloguer 

o Borsa d’habitatge del Berguedà 

o Ajuts de lloguers de renda bàsica d’emancipació i de prestacions permanents (pels 

usuaris amb processos iniciats) 

o Informacions a propietaris i a llogaters d’habitatges 

o Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) 
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 Igualtat i inclusió 

o Assessorament en temes de violència de gènere i inclusió 

o Assessorament en temes jurídics 

 

 Consum 

o Atenció al consumidor 

o Tallers sobre temàtiques de consum als centres educatius del Berguedà 

 

 Emprenedoria 

o Diferents recursos existents a la comarca per a persones emprenedores. 

o Donar accés al Pla d’Empresa, una eina imprescindible per valorar la viabilitat del 

projecte presentat i per poder iniciar la idea amb qualitat i sentit de futur. 

o Pla de màrqueting i pla financer, les diferents formes jurídiques, els tràmits i tots 

els passos necessaris per portar a terme el projecte. 

o Cooperativismes i tipus d’associacions mercantils. 

 

 


