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Presentació Alcalde  

La redacció del Pla és fruit de la voluntat de la regidoria de Joventut del municipi 

(regidora, personal de joventut i col·laboradors) que han entès des del moment de la 

seva presa de possessió que una de les polítiques més constructives i de futur d’una 

societat és redactar un Pla que contempli les característiques, fortaleses i debilitats del 

sector de població més crític, format i amb projecció de futur del municipi.  

Les accions previstes en aquest Pla venen a aprofundir i millorar les accions previstes 

en l’anterior mandat municipal en que, per primera vegada, es va endegar un projecte 

tant ambiciós com el Pla Local de Joventut. D’aquella experiència se’n poden obtenir 

grans conclusions atès que aquest és un segment d’edat cada vegada més ampli quan 

la franja d’edat, però sobretot és molt variable quan els centres d’interès que es van 

modificant dia a dia, i aquesta versatilitat obliga a tenir una gran capacitat d’adaptació 

a les inquietuds del jovent.  

Si en el primer Pla els principals objectius es fixaven en grans línies en afavorir 

l’atresorament de coneixement, a seguir interelacionats tecnològicament i a fer-los 

més fàcil el camí cap a la maduresa, ara ens agradaria fixar els majors esforços en 

afavorir la seva implicació social i l’adaptabilitat al mercat laboral.  

Finalment, vull agrair a tots els joves que han participat de forma desinteressada, però 

amb actitud col·laborativa, en les tasques de recollida de dades, perquè amb la seva 

implicació aquest Pla serà més real i més adequat a les demandes que tenen els joves 

del nostre municipi. 

 

  

Alfons Garcia  
Alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
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Presentació Regidora  

El Pla local de Joventut 2016-19 intenta donar cabuda a les necessitats del jovent del 

municipi i engloba les polítiques per desenvolupar eines, activitats, conjuntures i 

accions que beneficiïn els joves del municipi. 

L’esperit d’aquest document ha vingut marcat per la participació dels joves, als quals 

vam facilitar diverses vies perquè ens poguessin traslladar les seves inquietuds, 

propostes i suggeriments. Aquesta participació es va vehicular amb taules rodones 

amb representants dels joves i usuaris dels Casals de Joves del municipi, així com amb 

la col·laboració de les diverses associacions juvenils locals, entre les quals hi ha 

l’Associació de Joves de Vandellòs i l’Associació de Joves de l’Hospitalet. A més, es va 

convidar els agents socials que integren la Xarxa de Joventut i tots els departaments de 

l’Ajuntament a elaborar aquest projecte comú. 

Creiem que aquest full de ruta pot i ha d’implicar tots els joves del nostre municipi, 

entenent com a tals tots els ciutadans que tenen entre 12 i 35 anys. Considerem que 

hem d’intentar donar resposta a les necessitats que té aquest col·lectiu, en les 

diferents etapes de la vida, bé guiant-los o bé ajudant-los amb els mitjans de què 

disposem, per tal de facilitar-los el seu camí. En aquest sentit, pensem que tots junts 

sumem. 

El Departament de Joventut és un departament transversal i per aquest motiu creiem 

que hem de procurar tractar les problemàtiques socials i els neguits dels nostres joves, 

com ara el bullying la transbifòbia, la violència masclista, la, per donar-los suport i 

acompanyar-los en les situacions que se’ls presentin; a més de proporcionar-los un 

punt de trobada. 

Volem canviar la perspectiva actual, la idea que els Casals de Joves són un espai per als 

joves menors d’edat. Volem que es vegin com un marc de participació de TOTS els 

joves, les entitats juvenils i els agents socials que tinguin relació amb els joves. L’àmbit 

d’actuació que volem desenvolupar és transversal, és a dir, intentarem fomentar 
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polítiques que s’adaptin als diferents temps convulsos que ens van sacsejant i que, 

inevitablement, afecten els joves; així com posar a l’abast d’aquest col·lectiu eines 

adaptades a les diferents etapes evolutives. 

La nostra intenció és plasmar un seguit d’intencions per poder ajudar els joves en les 

qüestions que els preocupen, ja sigui amb un espai de trobada i d’estudi o amb 

informació acadèmica, habitatge, orientació formativa i laboral, foment de la 

solidaritat, la companyonia, la col·laboració i el respecte mutu, la cura de la salut... I tot 

això des de totes les vessants que tractem als diferents departaments i relacions 

institucionals de l’Ajuntament. 

Estem convençuts que totes i tots tenim un paper important al nostre municipi i que 

totes i tots mereixem respecte, independentment de quina sigui la nostra orientació 

sexual, concepció sexual, gènere, religió, nacionalitat, ideologia política, classe social o 

nivell d’estudis. Per aquest motiu, esperem que aquestes polítiques i línies d’actuació 

adreçades als joves siguin per a totes i per a tots els que integren aquest col·lectiu. 

Per acabar, volem donar les gràcies a totes les entitats, joves , agents socials i 

departaments de l’Ajuntament que han col·laborat en l’elaboració d’aquest treball, 

que intenta cobrir o respondre a les noves necessitats que els temps van imposant. 

 

 

 

 

 

 

Celia Ruiz Espejo 
Regidora de Joventut  
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
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Introducció  

Aquest pla pretén ser un marc estratègic quant a les polítiques de Joventut a 

desenvolupar durant els propers quatre anys (2016-2019).  

Tot i que el nostre Departament té una certa trajectòria en la planificació d’activitats i 

accions concretes dirigides als joves, confiem plenament en que aquest pla ens guiarà 

en el procés d’acompanyament en el desenvolupament i creixement personal dels i les 

joves del municipi.  

El pla que teniu a les mans recull les línies estratègies sobre les quals volem estructurar 

l’acompanyament integral als i les joves, els qui en moltes ocasions se senten 

desinformats i desemparats respecte a qüestions tan rellevants com són 

l’emancipació, el coneixement del món laboral o el desenvolupament personal. Hem 

detectat la necessitat d’establir unes bases de com poder recolzar-los davant la 

situació actual de recuperació i sortida de la crisi financera soferta alguns anys enrere.  

Al igual que fa quatre anys vam manifestar a l’anterior Pla Local de Joventut, volem 

aconseguir un escenari on els i les joves segueixin confiant plenament en el servei de 

Joventut, on hi hagi una participació elevada, tant en les propostes que ens fan arribar 

com en la implicació amb les entitats juvenils del municipi.   

Per al Departament de Joventut de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha suposat una 

labor d’autoavaluació, introspecció i reflexió, motivades pel desig de realitzar un Pla 

Local de Joventut totalment adaptat a les necessitats reals del jovent del municipi. 

Ens hem donat la oportunitat d’escoltar totes les veus juvenils que han volgut 

comunicar-nos les seves propostes, independentment de la seva edat, i d’aquesta 

manera, hem arribat a la confecció d’aquest programa específic per a joves, que ens 

donarà les claus per fer realitat el nostre principal objectiu amb els usuaris i usuàries: 

aconseguir que siguin completament autònoms, responsables, autocrítics, empàtics i 

assertius, però sobre tot, lliures.  
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Descripció Municipi  

SITUACIÓ I PRESENTACIÓ  

El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant pertany a la comarca del Baix Camp 

situada a la província de Tarragona a la part meridional de la serra de Llaberia i és el 

terme més extens de la comarca. Limita amb Mont-roig del Camp, Pratdip, Tivissa, 

l’Ametlla de Mar i amb la mar. Té una extensió de 102,70 Km2 i segons dades de 

l’Institut Català d’Estadística, l’any 2015 comptava amb 6.050 habitants repartits entre 

els seus nuclis poblacionals: L’Hospitalet de l’Infant amb aproximadament un 80% de la 

població del municipi, Vandellòs amb un 15% i el 5% restant repartit 

entre Masriudoms, Masboquera i l’Almadrava. El municipi també compta amb alguns 

nuclis deshabitats com Castelló, Gavadà, Fatxes, Masdevalentí i Remullà.  

És un terreny accidentat pel braç oriental del sector meridional de la Serralada 

Prelitoral Catalana, en el seu punt de contacte amb la mar. El terme comprèn la 

capçalera (al coll de Fatxes) i la vall mitjana del riu de Llastres, que més avall forma 

límit amb els termes de Pratdip i de Mont-roig. Aquesta vall és compresa entre els 

vessants meridionals de les serres de Montalt i de Llaberia, els sud-occidentals de la 

serra de Santa Marina, amb la mola de Remullà, els orientals de la mola de Genessies , 

al límit amb la Ribera, i els septentrionals dels Dedalts de Vandellòs, que la separen de 

la mar, on es destaquen les Moles amb la tossa de l’Alzina, el Puntaire, la mola del 

Grèvol i la Portellada, amb el contrafort de la serra del Coll de Balaguer, ja vora la mar. 

La façana litoral és constituïda pels vessants sud-orientals dels Dedalts de Vandellòs, 

drenats per diversos barrancs, que aboquen les seves aigües directament a la mar. Un 

altre sector de terme, comprès entre la mola de Genessies i els Dedalts de Vandellòs, 

aboca les seves aigües directament a mar, ja dins el terme de l’Ametlla de Mar després 

de passar pel de Tivissa.  

L’extensa costa, de 10,5 km, va des del riu de Llastres, damunt l’Hospitalet de l’Infant, 

fins al cap de Terme, on aboca les aigües el barranc del Codolar, dit també del Cap de 
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Terme, i que fa límit amb l’Ametlla. S’hi obren les cales Bea i Gestell, la platja de la 

Punta del Riu, la platja de l’Arenal, la platja de l’Almadrava, l’illot i la platja nudista del 

Torn, i els penya-segats del coll de Balaguer, amb alguna petita cala i una àmplia zona 

rocallosa molt visitada pels afeccionats al submarinisme. A part del poble de Vandellòs, 

integren també el terme el poble de l’Hospitalet de l’Infant, el raval de l’Almadrava a la 

costa i els llogarets de Masboquera i Masriudoms. Hi ha a més nombroses 

urbanitzacions com l’Arenal, el Calamar, Vanessa Park, l’Infant, etc. Vandellòs era 

escrit abans també Vandellors i Valldellors, formes que generaren les etimologies 

populars de “Vall de l’Ós” i “Vall de Llors” o “de llorers”.  

El municipi és força ben comunicat, ja que travessen el terme paral·lelament a la costa 

el ferrocarril de Barcelona a Tortosa i València, que hi té estació, la carretera N-340 i 

l’autopista  

AP-7, dita de la Mediterrània (que té sortida a l’Hospitalet de l’Infant), de recorregut 

força paral·lel. La carretera comarcal C-44 de l’Hospitalet de l’Infant a Tivissa i Móra 

d’Ebre pel coll de Fatxes uneix les vies de comunicació esmentades amb el poble de 

Vandellòs i travessa tot el terme seguint el curs del riu de Llastres.  

LA POBLACIÓ I L’ECONOMIA  

L’evolució de la població durant el segle XIX té un signe clarament positiu. A la primera 

meitat del segle XX el poble va mantenir una notòria estabilitat demogràfica, mentre 

que el conjunt del terme passà un període de decadència. El municipi començà, però, a 

refer-se de manera evident el 1970.  

El 1849 produïa cereals, vi, ametlles, llegums i hortalisses, tenia ramats de llana, cabres 

i vaques i hi havia una fàbrica d’aiguardent i un molí fariner. A la darrera part del segle 

XIX, la gent s’apropià de terres comunals per artigar-les. L’agricultura ha anat perdent 

el seu pes tradicional a favor d’altres sectors. Una bona part del terme és garriga, bosc 

i roquerar, i les terres conreades són predominantment de secà. Els principals conreus 

són els fruiters (ametllers i avellaners) i l’olivera. El 1959 es fundà la Cooperativa 
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Agrícola, que comercialitza els productes agraris. La ramaderia també ha experimentat 

una recessió, i només destaca l’avicultura i la cria de bestiar cabrú.  

Durant els anys setanta i vuitanta el sector de la indústria va conèixer un notable 

creixement, centrat sobretot en els sectors energètic i del metall (en menor grau). La 

construcció de la central transformà l’estructura econòmica del municipi, fins 

aleshores essencialment agrícola, amb l’excepció de l’Almadrava, on era important la 

pesca. El 1968 el govern aprovà la construcció a la costa de l’Almadrava, vora la 

Cala Gestell, de la central nuclear de Vandellòs I; engegada el 1972, va ser la primera 

de Catalunya i la tercera de l’Estat espanyol, però arran d’un greu incendi el 1989 se 

n’inicià el desmantellament. La central nuclear de Vandellòs II, entrà en funcionament 

el 1987, i pel desembre del 1988 iniciava el subministrament d’energia elèctrica a 

l’estació receptora de Rubí. L’activitat industrial es troba fortament lligada al sector 

energètic, de manera directa o indirecta en empreses auxiliars. Des dels darrers anys 

del segle XX la indústria s’ha vist afavorida per la promoció del polígon industrial de les 

Tàpies, entre la carretera C-44 i l’autopista AP-7. El sector de la construcció patí una 

davallada des del 1975, que s’evidencià amb l’acabament de les obres de construcció 

de les centrals nuclears. Amb tot, aquest sector s’ha vist afavorit per l’impuls del 

turisme al municipi.  

El sector terciari ha tingut el major creixement al llarg dels darrers anys. És un fet 

significatiu la creixent projecció turística que ha tingut el terme, amb la creació del port 

esportiu de l’Hospitalet de l’Infant, amb el Club Nàutic, la potenciació de les platges i la 

construcció d’urbanitzacions tant a la costa com a l’interior a les quals s’afegeix l’oferta 

d’allotjament i restauració (la gastronomia és un dels atractius de la zona). També amb 

relació al turisme s’ha observat una millora en els equipaments amb la construcció de 

diverses instal·lacions esportives. A més, el municipi disposa de diversos centres 

d’ensenyament fins al batxillerat.  
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Vandellòs  

El poble de Vandellòs conserva l’església parroquial de Sant Andreu, del 1773, de tres 

naus amb cúpula, i restes de les fortificacions medievals, entre les quals destaca una 

torre convertida en habitatge.  

Entre les festes tradicionals locals cal destacar la festa major en honor a Sant Cosme i 

Sant Damià, se celebra a finals de setembre. I la Festa de la Germandat, que també té 

rellevància al poble, a mitjans de maig.  

L’Hospitalet de l’Infant  

L’Hospitalet de l’Infant està situat a la costa, a la dreta del riu Llastres, al límit dels 

termes de Vandellòs i Mont-roig. Constitueix un segon centre administratiu del 

municipi, ja que s’hi han instal·lat diverses dependències de l’Ajuntament. El poble 

sorgí i es formà a l’entorn de l’antic hospital medieval. La plaça de Catalunya és el 

centre històric del poble. L’església és dedicada a Sant Pere. La zona urbanitzada de 

l’Hospitalet es localitza davant del port esportiu, on s’inicia un passeig que es prolonga 

fins a la platja de l’Arenal, davant la qual s’ha desenvolupat l’expansió urbanística. El 

nucli va experimentar un creixement considerable gràcies a les plantes nuclears i a la 

funció de segona residència, que féu sorgir nombroses urbanitzacions, com ara 

l’Arenal, Cala d’Oques, el Calamar, l’Infant, les Margarides i la Sentiu.  

L’Almadrava  

El nucli de l’Almadrava, a migdia del terme entre el cap de Terme i el coll de Balaguer, 

sorgí els anys vint. Els components de la colònia de pescadors eren majoritàriament 

d’Altea i Benidorm (Marina Baixa) i de l’Ametlla (Baix Ebre). Les cases s’hi construïen a 

l’estil de les barraques valencianes. S’hi han edificat xalets i urbanitzacions, cosa que 

ha comportat un del fet que en aquesta platja s’estenia es per a la pesca de bancs de 

peixos migratoris. Celebra la seva festa major al juliol, per Sant Jaume.  
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Masboquera  

El nucli de Masboquera o Masdemboquera és situat a llevant del poble de Vandellòs, 

vora la carretera de l’Hospitalet. Al seu terme hi ha la casa pairal Masia Torre. Al 

novembre se celebra la festa major, en honor a santa Isabel d’Hongria.  

Masriudoms  

Masriudoms se situa també a llevant del poble i vora la carretera, més a prop de 

l’Hospitalet, a la dreta del riu de Llastres. Hi ha l’església de Sant Jaume. La torre de 

defensa, que en construir-se l’església el 1820 passà a ser utilitzada com a campanar, 

data segons M.F. Bru dels segles XIII-XIV (en canvi, Català Roca la creu construïda per 

Barcelona al segle XV com a element de defensa del camí del Castellet de Banyoles a 

Miramar). El 1578 hi funcionava un molí d’oli i el 1820 es construí el cementiri. El 1845 

fou sotragat pel terratrèmol de Tivissa. El 1931 hi havia forns de guix i mines de 

plom. Masriudoms celebra la festa major al juliol, diada de Sant Jaume.  

Els despoblats, les masies i les restes arqueològiques  

Fatxes, un topònim d’origen mossàrab segons Coromines, abans amb la grafia Fatges, 

és un despoblat situat sota el coll de Fatxes i obert entre la serra de Mondalt i la mola 

de Genessies.  

El poblat de Castelló es troba sota la cinglera dels Dedalts, al vessant septentrional.  

Remullà es troba al nord de Vandellòs, al vessant oriental de la mola de Remullà, el 

punt més alt de la serra de Santa Marina.  

A la Masia de Genessies hi ha una torre de defensa del segle XVI. El contracte per a la 

construcció de la torre se signà el 1584 i la seva construcció s’acabà el 1588. 

Actualment és molt desfigurada i adossada a l’edifici del mas. Al vessant sud-oriental 

de la mola de Genessies, damunt el Barranc Fondo, Gavadà conserva les restes de la 

torre més antiga del terme, circular, en un petit turó davant el petit agrupament de 

cases. El 1606 hi va tenir lloc una baralla entre grups de bandolers rivals. A la torre hi 
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havia nascut Pere Pau Revull, fundador, amb el nom de fra Pau de Crist, del santuari de 

Cardó. El lloc no tingué mai església ni tampoc cementiri.  

Masdevalentí, Mas Valentí o Masdenvalentí és situat a l’oest de Vandellós. La majoria 

de la seva trentena de cases, en un sol carrer, es trobaven ja arruïnades. Els darrers 

anys del segle XX han sorgit algunes iniciatives de restauració de diverses cases.  

El terme és ric en jaciments amb pintures rupestres. Es tracta de balmes de poca 

fondària que estan exposades a la llum natural i als elements atmosfèrics. Són 

importants des del punt de vista científic les pintures de la cova del Racó d’en Perdigó, 

que conté les representacions de cinc arquers. El 1934 es descobrí a la cova del Solà 

del Pep, prop de l’Hospitalet de l’Infant, un jaciment neolític.  

LA HISTÒRIA  

 Vandellòs  

Vandellòs, a la repoblació, formà part de l’extensíssim terme de Tivissa, amb el qual 

fou donat el 1174 per Alfons I a Guillem de Castellvell i s’integrà a la baronia de 

Castellvell. Vers el 1241, per matrimoni passà als Entença, fins que el 1324 

Guillem d’Entença la cedí al rei Jaume II, que la integrà al comtat de Prades. En un 

principi la població devia ser força miserable, ja que el capellà de Vandellòs és exclòs 

del pagament de les dècimes el 1279 i el 1280. El 1350 contenia ja una fortificació a la 

part més alta del poble i el mateix any l’infant Pere, comte de Prades, deslliurà els 

veïns de l’obligació d’ajudar a fortificar Tivissa en canvi de col·laborar en les obres de 

fortificació del castell.  

Al segle XVIII continuava formant part del comtat de Prades i del terme de Tivissa, i hi 

tenien també dret els bisbes de Barcelona. El 1773 es començà l’església nova, de tres 

naus amb creuer; la parròquia, regida per un vicari, no s’independitzà fins el 1786, 

moment en què habitaven en tot el terme 76 famílies.  
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El 1813 la localitat fou saquejada per les tropes de Suchet. Des d’antic, al penó o illeta 

del Torn hi havia una torre de guaita, esmentada ja el 1678, que fou volada amb la 

resta de les del litoral pels anglesos el 1813. Vora seu hi ha les coves de Fraga, obertes 

a la mar, on segons la tradició es podien amarrar fins a vuit fragates. El 1818 el Consell 

de Castella accedí a la petició de tenir municipi propi i l’alcalde major de Tarragona 

reuní en consell general tots els veïns per nomenar el primer consistori, que establí els 

límits del terme. L’edifici de la casa del comú fou tramitat el 1834, però no es construí 

fins el 1877 en el lloc de l’antic fossar. El 1835 el poble fou molt afectat pel 

terratrèmol, que tingué el seu epicentre a Tivissa. El 1877 es féu el cementiri nou, i a la 

fi del segle XIX es posaren fanals de petroli a la via pública. El 1912 s’inauguren les 

primeres fonts públiques del poble, i el 1930 hi arribà la il·luminació elèctrica, 

provinent d’una petita central moguda amb aigua del barranc de Santa Marina de 

Pratdip.  

L’Hospitalet de l’Infant  

Sovint han estat confoses i barrejades les històries de l’hospital de la Font del Perelló, 

del qual no queden rastres, fundat per Blanca d’Anjou, muller de Jaume II, el 1308 o el 

1309, amb el fundat a l’Hospitalet pel seu fill l’Infant Pere, primer comte d’Empúries i 

després de Prades, el qual el 1343 aconseguí de Climent VI de poder-hi destinar les 

deixes fetes pels comtes d’Empúries per al sufragi de les seves ànimes. L’infant Pere 

signà el document fundacional el 8 de novembre de 1344 a Barcelona. La construcció, 

equidistant de Tarragona i Tortosa, rebé el nom d’Hospital del Coll de Balaguer. 

L’edifici era de planta quadrada, amb una torre en cada angle i una tanca. Se’n 

conserven diverses arcades, l’angle nord-occidental de la construcció i una torre. 

L’obra era de maçoneria, amb els angles de carreus i una sola porta. La part destruïda 

ho fou per bastir el poble. El primer intent de repoblació de l’infant Pere el 1351 no 

reeixí, i el 1362 el seu fill Joan adquirí noves terres per a l’hospital, que fou devastat en 

la guerra civil del segle XV. El 1526 el duc de Cardona i comte de Prades, Ferran (I) 

Ramon Folc, el féu refer pel prior d’Escaladei. El 1640 oposà una resistència 

pràcticament simbòlica al marquès de Los Vélez, que, com a càstig i premonició de que 
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havia de passar a Cambrils, féu penjar la majoria de presoners. Allí es trobaren els 

papers oblidats pel comte de Savallà que forniren molta informació als castellans.  

El cens del 1719 el descriu com “un mesón cerca del mar” i el posà erròniament en 

terme de Mont-roig. El 1808 hi havia una guarnició de 300 suïssos i durant la guerra 

fou arruïnat pels francesos. Acabada la lluita s’intentà de rehabilitar-lo reparant 

l’església i algunes parts de l’edifici. El 1800 l’audiència declarava que els delmes eren 

de l’Hospitalet de Tarragona, i el mateix any els veïns del poble demanaven al duc de 

Medinaceli un lloctinent propi encara dependent de Tivissa. El 1808, en obtenir batlle 

Vandellòs, li fou traspassat l’Hospitalet. Segons Laborde, al començament del segle 

XIX, es mantenia tot sencer i feia la impressió de  

ser un castell fort i segur, encara que l’edifici no s’emprava com a hospital sinó en part 

com a hostal sense condicions, com a casa del capellà i finalment com a fàbrica de 

vidre. A mitjan segle XIX es portava cap a Reus llenya i escorça per fer anar la 

maquinària industrial. Part de les rendes es perderen amb la desamortització 

de Mendizábal, i l’edifici era esbalandrat el 1841. El 1851 part de les rendes passaren a 

la parròquia i la resta als ducs de Medinaceli, hereus dels comtes de Prades. La capella 

de Sant Pere, del segle XIV, passà a dependre el 1820 de la de Masriudoms, i es 

convertí en parròquia el 1851 sota el patronat dels ducs de Medinaceli. En construir-se 

l’església nova el 1924, l’antiga capella es convertí en el presbiteri. La construcció fou 

aterrada el 1950 per bastir-ne una de nova.  
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Diagnosi de la Realitat Juvenil  

  

ANÀLISI ESTADÍSTICA 

Per tal de conèixer la realitat de la població jove del municipi i així poder fer una 

diagnosi més acurada, analitzarem algunes dades estadístiques per situar-nos i 

conèixer el municipi de forma més quantitativa. 

Població 

 

Per començar, el Gràfic 1 ens traça la línia de l’evolució de la població al municipi des 

del 1845 fins al 2015. Com es pot veure, des de la dècada dels 60 fins a l’actualitat, la 

població ha anat augmentant passant d’una població de 1.697 habitants fins als actuals 

6.050 habitants, és a dir, s’ha més que triplicat. 

La principal causa d’aquest fet és la implantació de la Central Nuclear Vandellòs I que, 

a partir de 1967, va suposar que moltes persones d’arreu del territori, s’instal·lessin al 

nostre municipi. 
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Font: INE (Institut Nacional d’Estadística) 
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El Gràfic 2 mostra l’evolució de la 

població immigrant al municipi des de 

l’any 2000 fins al 2015.  

La població immigrant ha passat de 

representar l’1,80% del total de la 

població a l’any 2000 fins a ser l’actual 

13,59%.  

Fins l’any 2008 la tendència va ser a 

l’alça. Entre el 2008 i el 2012, hi va 

haver un estancament de la població 

immigrant i des del 2012, fins 

l’actualitat, la tendència ha estat 

clarament a la baixa. L’any 2011 va ser 

l’any amb un percentatge de població 

immigrant més elevat amb un 16,13%. 

Pel que fa a l’origen de les persones 

immigrants que habiten al municipi, 

el Gràfic 3 ens perfila com ha 

evolucionat el nombre d’immigrants 

segons el seu origen entre l’any 2000 

i l’any 2015. Com es pot observar, els 

immigrants procedents de la Resta 

de la UE són els més nombrosos, 

seguint una línia que coincideix amb 

el perfil del gràfic anterior. Les 

persones d’origen africà, són les 

següents en nombre d’habitants, 

però amb menys de la meitat que els 

primers, seguits dels d’Amèrica del 

Sud, Resta d’Europa i ja amb molta 

menys presència els originaris de 

l’Amèrica del Nord i Central i els de 

l’Àsia i Oceania. 
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Les dades del Gràfic 4 estan 

extretes de la suma dels afiliats a 

la Seguretat Social tant en règim 

general com d’autònoms per 

sectors. Les dades són del març de 

2016. El sector econòmic amb més 

rellevància al municipi és el sector 

serveis molt seguit del sector 

industrial, que, tenint en compte 

que tenim una Central Nuclear i 

una altra Tèrmica, és normal que 

el pes d’aquest sector sigui més 

important que en altres 

poblacions, on el pes del sector 

serveis és molt major. En tercer 

lloc està el sector de la construcció i per últim l’agrícola que només hi ha al municipi 14 

persones afiliades en règim d’autònoms. 

Al Gràfic 5 hi ha traçada una línia que dibuixa l’evolució del nombre d’aturats al 

municipi des de gener de 2005 fins el maig de 2016.  

Es poden observar diverses qüestions. En primer lloc, es pot apreciar una estacionalitat 

de l’atur en que, durant els mesos d’estiu baixa considerablement per tornar a pujar 

als mesos d’hivern. Fins al 2007 l’atur al municipi s’havia mantingut sempre per sota 

dels 200 aturats, però a partir de 2008, juntament amb la crisi econòmica, l’atur 
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comença a pujar fins arribar a l’hivern de 2013 a superar els 500 aturats. A partir 

d’aquest moment, la tendència ha estat lleugerament a la baixa. Des de 

l’estiu de 2010, el nombre d’aturats no ha baixat de 300 persones. 

Al Quadre 1, es pot observar com es 

divideixen els aturats segons grups d’edat i 

sexe al desembre de 2015. 

Com a dades rellevants podem extreure que, 

hi ha més dones aturades que homes, 

concretament un 20% més. 

Els aturats joves, és a dir, els de 29 o menys 

anys representen un 15,55% del total 

d’aturats del municipi. 

 

 

Població Jove 

Al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant, segons les dades d’Idescat, al 2015 

hi havia 931 joves entre 15 i 29 anys repartir 

entre grups d’edats i sexe que mostra el 

Gràfic 6. 

Com es pot veure, el grup d’edat de 25 a 29 

anys és el més nombrós, especialment els 

homes i el menys nombós és el de les dones 

entre 15 i 19 anys. 

El Gràfic 7 ens dibuixa la 

tendència a la baixa del 

percentatge de joves tant a 

Catalunya, com a la nostra 

comarca, el Baix camp, com al 

municipi entre l’any 2000 i el 

2015. Aquesta tendència obeeix a 

que les generacions de 

l’anomenat baby boom ja són 

 Home Dona Total 

Menors de 20 4 0 4 

De 20 a 24 11 11 22 

De 25 a 29 17 24 41 

De 30 a 34 20 26 46 

De 35 a 39 31 38 69 

De 40 a 44 28 25 53 

De 45 a 49 26 35 61 

De 50 a 54 23 33 56 

De 55 a 59 21 31 52 

De 60 a 64 10 17 27 

Més de 64 0 0 0 

Total 191 240 431 
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majors de 30 anys i, per tant, el percentatge de joves dins el total de la població s’ha 

reduït. 

 

Una altra dada rellevant, si més no, pel que fa al nostre municipi, que ha estat des dels 

anys 60 acollint gent de la resta de l’Estat coincidint amb la implantació de la Central 

Nuclear Vandellòs I i més endavant amb Central Nuclear Vandellòs II, és conèixer la 

regió de naixement de la població jove. Al Gràfic 8 és pot apreciar que la gran majoria 

dels joves entre 15 i 29 anys són nascuts a Catalunya, la qual cosa respon a que aquest 

grup de població ja pertany a la segona generació d’aquells que van venir amb la 

implantació de les Centrals Nuclears. 

Conclusions de l’anàlisi estadística 

 La població del municipi va patir un creixement exponencial des dels anys 60 

coincidint amb la instal·lació de la Central Nuclear Vandellòs I. 

 El percentatge de població immigrant augmenta abans de la crisi econòmica 

passant de representar menys d’un 2% de la població del municipi l’any 2000 a 

superar el 16% l’any 2011. A partir d’aquest any, aquest percentatge disminueix 

sensiblement. 

 La majoria dels immigrants que hi ha al municipi són originaris de la resta de la 

Unió Europea. 

 El sector econòmic que més treballadors té és el sector serveis seguit de molt 

aprop del sector industrial. 

 El nombre d’aturats ha patit des del començament de la crisi al 2008 

temporalitzacions més pronunciades. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

Catalunya Resta de l'Estat Estranger 

De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys 

Gràfic 8 

Font: Idescat 



  

 

   

P LJ   
16 -19 

2016 

0 

50 

100 

150 

200 

L'Hospitalet 
de l'Infant 

Vandellòs Masriudoms Masboquera Altres 

12-18 19-25 26-35 

 El promig anual d’aturats al municipi es va més que triplicar entre el 2006 i el 

2013, passant d’una mitja de 131 aturats al 2006 a 429 persones al 2013. Al 

2015 el promig està en 378 persones aturades, és a dir, que la tendència actual 

està a la baixa. 

 Hi ha més dones aturades que homes, sent així en quasi tots els grups d’edat. 

 La població entre 15 i 29 anys representa un 15,38% al municipi, percentatge 

que ha anat descendint en els últims anys, tant a nivell municipal, com 

comarcal, com autonòmic. 

 La major parts dels joves entre 15 i 29 anys del municipi són nascuts a 

Catalunya. 

ENQUESTES JOVES  

 

L’enquesta per al PLJ va estar vigent entre el 17 de març i el 18 e maig de 2016 i van 

participar un total de 235 joves entre 12 i 35 anys del municipi. 

Perfil 

 

Als Gràfics 9 i 10 es mostren els enquestats per edats i sexe. De mitjana, l’enquesta 

s’ha contestat per 10,22 joves per cada edat sent el grup majoritari en contestar 

l’enquesta les dones entre 26 i 35 anys. 
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Segons el Gràfic 11 la major part dels 

enquestats resideixen a l’Hospitalet de 

l’Infant (un 79,57%); seguit d’un 10,21% 

que és de Vandellòs i un 9,79% que és 

d’una altra població. La major part dels 

que han contestat “Altres” a la població 

de residència, viuen a Miami Platja, una 

població que pertany al municipi de 

Mont-roig del Camp i que està a tocar de l’Hospitalet de l’Infant i a la qual viuen moltes 

persones que fan vida a l’Hospitalet de l’Infant i que fins i tot hi poden estar 

empadronades però que viuen a Miami. 

En el Gràfic 12 sobre l’origen de les 

persones enquestades, es pretenia 

saber el percentatge de gent que hi 

ha al municipi respecte a la seva 

regió de procedència. El nostre 

municipi, en concret, l’Hospitalet de 

l’Infant, és un poble que ha crescut 

gràcies a que moltes persones 

procedents, en la seva majoria, de la 

resta de l’Estat, s’han assentat aquí. 

Però d’aquest gràfic podem deduir, 

juntament al Gràfic 9 de l’Anàlisi 

estadística amb dades extretes 

d’Idescat, que aquest fet es va 

produir en generacions anteriors i 

que, la gent jove que hi ha al 

municipi és en més del 80% 

originària, si menys no, de la 

mateixa comunitat autònoma. Un 
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7,66% correspondrien a persones originàries de la resta de l’Estat i un 9,36% nascudes 

a l’estranger, segons l’enquesta. 

El Gràfic 13 fa referència a l’Estat civil dels enquestats entre 19 i 35 anys. Un 64% són 

solters (84% dels joves entre 19 i 25, i 51% dels joves entre 26 i 35 anys). Casats només 

hi ha un 31% en la franja de 26 a 35 anys. Cal remarcar que molts dels que han 

contestat “Altres” a aquesta pregunta de l’enquesta, són en realitat solters/es, però 

que al tenir parella no han considerat oportú contestar “solter/a” a aquesta pregunta. 

Casal de Joves 

Després de conèixer el perfil de les persones enquestades, volem saber si coneixen el 

Departament de Joventut, les nostres instal·lacions i si ens segueixen a les xarxes 

socials.  

Com es pot veure al Gràfic 14, la xarxa social amb la que més seguidors tenim és el 

Facebook, més a la pàgina que al perfil segons l’enquesta, tot i que a la realitat tenim 

més amics al perfil “Monitors Joventut” (1.879 amics) que seguidors a la nostra pàgina 

“Joventut Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant” (1.084 likes). On menys ens segueixen els 

joves, és a través de Twitter (570 seguidors). A Instagram (451 serguidors) i al Bloc ens 

segueixen una mica més que a Twitter segons l’enquesta. 
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de 12 a 18 anys  de 19 a 25 anys de 26 a 35 anys 

Gràfic 14 
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Al Gràfic 15 hi ha la proporció de joves que han vingut alguna vegada al Casal de Joves 

dividida per grups d’edat. Dels més joves (entre 12 i 18 anys), segons l’enquesta, han 

vingut més del 90%, seguit dels 

joves entre 19 i 25 anys que han 

vingut un 83% i els més grans (entre 

26 i 35 anys) que no arriba al 50% 

d’assistència al Casal de Joves. 

Primer ens centrarem els motius 

pels quals els joves de 19 a 35 anys 

vénen al Casal de Joves: 

Al joves entre 19 i 35 anys se’ls 

pregunta a l’enquesta el motiu pel qual han vingut al Casal de Joves, entenent que en 

l’actualitat no són usuaris i que si han 

vingut és per que ho han estat o per 

que han vingut puntualment a fer 

alguna activitat. El Gràfic 16 ens 

mostra el resum de les respostes. Les 

persones enquestades podien 

contestar més d’una opció donat que 

poden haver diversos motius per 

haver vingut al Casal de Joves. La 

resposta més habitual és que els 

enquestats han vingut “per participar 

a alguna activitat” i també és resposta 

més seleccionada en els joves de 26 a 

35 anys. Pel que fa als joves de 19 a 25 anys, la resposta “per passar la tarda” ha estat 

la més nombrosa. 
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Pel que fa als joves de 12 a 18 anys, que són els potencials usuaris del Casal de Joves, 

hem anat més enllà.  

Dels enquestats que han contestat “no” 

a la pregunta de si han vingut al Casal de 

Joves en alguna ocasió i que corresponen 

al 7,7% del total dels joves enquestats 

entre 12 i 18 anys, els hi hem preguntat 

els motius pels quals no vénen. 

Al Gràfic 17 es mostra el resultat dels 

motius que vam posar com a resposta 

tancada.  

El motiu principal és perquè no 

hi van els seus amics i en menor 

mesura perquè no els hi agrada 

la gent que hi va, no s’hi senten 

agust i perquè no tenen temps 

per anar.  

Pel que fa als que van contestar 

“si” a la pregunta de si han 

vingut al Casal de Joves, al 

Gràfic 18, al qual es pot 

observar que els motius 

principals pels que vénen són: 

En primer lloc, “per participar en activitats”, seguit de “perquè van les meves 

amistats”, “perquè m’hi sento agust” i “per informar-me d’activitats”. 

  

Perquè no 
m'agrada la 
gent que hi 

va 
15% 

Perquè el 
meus amics 

no hi van 
57% 

Perquè no 
tinc temps 
per anar 

14% 

Perquè no 
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anar 
0% 

Perquè no 
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14% 

Altres 
0% 
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Programes de Joventut 

Al Gràfic 19, es mostra la 

quantitat de joves que coneixen 

els nostres programes de 

joventut per grups d’edat.  

Quasi la meitat dels enquestats 

coneix els programes que 

realitzem, sent el percentatge 

més elevat en els joves de 12 a 

18 anys que són més del 60% 

els que els coneixen. 

Als que coneixen els programes, 

també se’ls pregunta en l’enquesta si han participat alguna vegada. Les respostes es 

mostren al Gràfic 20: 

Hi ha més joves que “No” han 

participat als programes de 

joventut entre els enquestats, 

que els que “Si” ho han fet. Això 

és així, tant el en grup de joves 

entre 26 i 35 com en el de 19 i 25, 

en canvi, en els més joves (entre 

12 i 18 anys) hi ha més que “Si” 

han participat, que els que “No” 

ho han fet. 

Als joves entre 12 i 18 anys, a més, els hi hem preguntat el motiu pel qual no han 

participat als nostres programes i les respostes han estat les que es mostren al Gràfic 

21. 
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Segons el Gràfic 21, el motiu 

principal pel qual els joves 

enquestats entre 12 i 18 anys 

no participen als programes és 

perquè les amistats no 

s’apunten, seguit de que no 

s’han assabentat a temps i 

molt per sota perquè no 

l’interessa o perquè els hi 

“feia pal anar”. 

Formació 

El joves entre 12 i 18 anys, que en la majoria estudia, se’ls pregunta si creuen que 

acreditaran la formació que estan realitzant i les respostes són: 

Quadre 2 

Estudiants de 1r, 2n, 3r i 4t de la ESO 97,3% pensen que acreditaran la ESO 

Estudants de 1r i 2n d Batxillerat 94,1% creuen que acreditaran el Batxillerat 

Estudiants de CFGM 60% creu que NO l’acreditarà 

 

També se’ls pregunten què volen fer 

un cop acabin els estudis actuals. 

Les respostes les que es mostren al 

Gràfic 22: 

La majoria dels estudiants de la ESO 

volen fer Batxillerat quan acabin, i 

en menys mesura CGM. Els 

estudiants de Batxillerat, tenen la 

intenció de fer un Grau Universitari 

al acabar els estudis i en menys 
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Dins del 
municipi 

18% 

Fora del 
municipi 

82% 

mesura un CFGS. Els de CFGM en la seva totalitat diuen que volen fer un CFGS. 

Al joves entre 19 i 35 anys se’ls hi ha preguntat també que fan en aquest moment i les 

respostes es resumeixen en el Gràfic 23: 

La majoria dels joves entre 19 i 25 

anys estan estudiant, metre que 

els de 26 a 35 estan treballant. Pel 

que fa als que no fan ni una cosa ni 

l’altra, hi han però no representen 

més que un 11% del total dels 

enquestats. 

Dels joves entre 19 i 35 anys que 

estudien en l’actualitat ens interessa saber si estudien dins o fora del municipi i com es 

desplacen al centre d’estudi. 
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de 19 a 25 anys de 26 a 35 anys 

Als Gràfics 24, 25 i 26 ens diuen que, hi ha més joves entre 19 i 35 que estudien fora 

del municipi i que es desplacen sobretot en cotxe , però també en tren. 

Dels que estudien dins del municipi, més de la meitat es desplaça amb cotxe i la resta 

ho fa a peu. 

També els hi hem preguntat què estudien i el Gràfic 27 ens mostra les respostes: 

Segons els resultats de l’enquesta, els joves entre 19 i 35 anys sobretot estan estudiant 

un grau universitari, seguit d’un CFGS. 

Treball 

Tot i que la edat en que es pot entrar al mercat laboral són els 16 anys, les preguntes 

relacionades amb la feina només s’han realitzar a les enquestes de joves entre 19 i 35 

anys. 

Quadre 3 

Mitjana d’edat 
d’entrada al mercat 

laboral 

Joves de 19 
a 25 anys 

20,37 anys 

Joves de 26 
a 35 anys 

20,58 anys 
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Al Quadre 3 podem veure que tant pels enquestats de 19 a 25 anys com els de 26 a 35 

anys, la mitjana d’edat d’entrada al mercat laboral és entre els 20 i els 21 anys. Al 

Gràfic 28 és mostres les respostes edat per edat. L’edat d’entrada al mercat laboral 

més repetida són els 16 anys, seguit dels 23 i els 20 anys. Els 27 anys és l’edat més 

tardana d’entrada al mercat laboral dels enquestats. 

Segons el Gràfic 29, els joves de 19 a 25 anys treballen n un 89% per compte d’altri, la 

resta ho fa per compte propi. Els de 26 a 35 anys, com mostra el Gràfic 30, també 

treballen en la seva majoria per compte d’altri, tot i que en menys proporció que el 

grup anterior, per compte propi hi ha un 21% i també hi ha un 19% que treballa a 

l’Administració Pública. 

El Gràfic 31 ens ensenya la distribució dels enquestats que treballen per tipus de 

contracte. El més habitual entre els joves de 19 a 35 anys és el contracte indefinit 
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(sobretot entre el joves de 26 a 35 anys) seguit del de durada determinada i en menor 

mesura el contracte per substitució. 

El Gràfic 32 ens dibuixa la distribució dels 

joves entre 19 i 35 anys que treballen 

segons el nivell d’estudis. 

La majoria te estudis universitaris, 

sobretot de 26 o més anys, seguit de Cicle 

Formatiu de Grau Superior, el nivell més 

repetit entre els de 25 o menys anys. 

El Gràfic 33 ens mostra el nivell 

salarial dels joves de 19 a 35 

anys que treballen per jornada 

laboral de 40 hores setmanals 

(en cas de ser inferior, havien 

de fer el càlcul dels ingressos 

que tindrien en cas de fe la 

jornada de 40 hores). 

Com es pot observar, la majoria te un salari entre 850 i 1049 euros mensuals, el que 

col·loquialment es coneix com “mileurista”. La mitjana, però, es tenir un salari entre 

1.250 i 1.499 euros mensuals. 

Segons el Gràfic 34, la majoria 

dels joves entre 19 i 35 anys 

treballen dins del municipi, 

concretament un 65% dels 
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enquestats que treballen, ho fan dins el municipi.  

Els Gràfics 35 i 36 mostren com es desplacen els joves al lloc de treball tant si es dins o 

forma del municipi. Com es pot observar, el mitjà de transport hegemònic és el cotxe, 

que és el més utilitzat en ambdós casos. Sorprèn que en els desplaçaments dins del 

municipi, no hi hagi ningú que ho faci en bici, mentre que sí apareix en el 

desplaçament fora del municipi. 

Els enquestats que segons el Gràfic 23 van contestar “Ni un ni l’altre” quan se’ls 

preguntava si estudiaven o treballaven, se’ls hi ha fet una sèrie de preguntes que 

resumirem amb els 

següents gràfics: 

Si comparem el Gràfic 37 

(nivell d’estudis de les 

persones que ni estudien ni 

treballen) amb el Gràfic 32 

(nivell d’estudis dels que 

treballen) veiem diferencies 

notables. En aquest gràfic el 

nivell d’estudis més repetit 
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és el de CFGS metre que a l’altre era l’universitari.  

En el Gràfic 32 el nivell d’estudi “Estudis primaris” i “Graduat Escolar” eren 

pràcticament inexistents, mentre que en aquest és més habitual.  

Tots els joves enquestats de 19 a 25 anys que ni estudien ni treballen busquen feina, 

mentre que en els joves de 26 a 35 anys, només un 80% ho fan, l’altre 20%, que 

correspon al perfil de dones casades, no en busca perquè realitza tasques 

domèstiques. Cap d’elles rep prestacions, per tant deduïm, que els seus ingressos 

deuen procedir de la parella.  

Dels enquestats que actualment estan 

buscant feina hem volgut conèixer des 

de quan fa que busquen feina i el Gràfic 

38 ens mostra que la resposta més 

repetida ha estat entre 6 mesos i un 

any, però si fem la mitjana, els joves 

enquestats entre 19 i 35 anys fa entre 3 

i 6 mesos que busquen feina. 

La majoria dels joves enquestats entre 19 i 25 anys que busquen feina, concretament 

un 80%, no cobra cap prestació o subsidi, en canvi, els joves enquestats entre 26 i 35 

anys que no en cobren correspon només a un terç d’aquests. 

Formació no reglada 

Les preguntes sobre aquest apartat han estat consensuades amb el departament de 

Promoció Econòmica, l’encarregat de gestionar l’empresa municipal IDETSA, que a 

banda d’altres activitats, s’encarrega de oferir formació per treballadors i aturats. 
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Com es pot veure al Gràfic 439, la 

majoria dels joves enquestats entre 19 i 

35 anys coneixen IDETSA. Tot i així, 

encara hi ha un 17% dels joves que no 

sap el que és. 

 

El Gràfic 40 resum les respostes a les preguntes sobre diferents serveis que ofereix 

IDETSA. El més destacable és, que quan la pregunta és sobre si coneixen algun servei 

concret dels que ofereix IDETSA la resposta majoritaria és “Si”, però quan la pregunta 

es refereix a si en fan ús del servei la majoria respon que “No”. 

Emancipació i Habitatge 

Als joves entre 19 i 35 anys els hi vam fer preguntes relacionades amb qüestions 

d’habitatge, entenent que els més joves viuen amb la família i encara no han tingut 

experiències d’emancipació.  
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Al Gràfic 41 es distribueixen 

les respostes relacionades 

amb qui conviuen (si es que ho 

fan) distingit els grups d’edat 

ja que en general es troben en 

etapes vitals diferents. 

Els joves entre 19 i 25 anys 

viuen majoritàriament amb els 

pares, en general estan 

estudiant i els que ja treballen, fa relativament poc que han entrat al mercat laboral i 

per tant el salari no és suficient com per emancipar-se. D’altra banda, entre els joves 

de 26 i 35 anys s’estila més viure amb la parella (i fills/es si en tenen), seguit també de 

viure amb els pares. Que visquin sols/es o que compateixin pis no és gaire habitual en 

cap dels grups d’edat. 

Com descriu el Quadre 4 l’edat mitjana 

d’emancipació varia segons el grup d’edat.  

El Gràfic 42 podem comprovar que, el més 

habitual entre els joves de 19 a 35 anys es 

viure de lloguer, tot i que s’ha de tenir en 

compte que quan parlem del grup de 26 a 35 

anys, està bastant igualat entre els que viuen 

a un habitatge de lloguer i els que ho tenen 

de propietat.  

El Gràfic 43 mostra el lloguer mensual que 

paguen els i les joves de 19 a 35 anys pel seu 

habitatge.  

Quadre 4 

 
Edat mitjana 

d’emancipació 

Joves de 19 a 25 anys 20 anys 

Joves de 26 a 35 anys 24 anys 

Sol/a 
Comparteixo 

pis 
Amb la meva 

parella (o 
parella i fills) 

Amb els 
pares 

de 19 a 25 anys 

de 26 a 35 anys 

Gràfic 41 

Lloguer Propietat Altres 

de 26 a 35 anys 

de 19 a 25 anys 

Gràfic 42 
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El més comú tant en els del grup de 19 a 25 anys com en el grup de 26 a 35 anys es 

pagar entre 400€ i 500€ mensuals pel lloguer del seu habitatge. En segon lloc estan els 

que paguen entre 300€ i 400€ 

La mitjana del que es paga pel lloguer de l’habitatge és de 405 €/mes. Si ho relacionem  

amb la mitjana del salari dels joves exposada al Gràfic 33 extraiem que els joves 

destinen un 29,45% del seus ingressos mensuals a pagar el lloguer de l’habitatge.  

Si ens fixem amb la part del gràfic que es refereix als habitatges de propietat, veiem 

que com en el cas del lloguer, el que es paga més habitualment és entre 400€ i 500€ 

d’hipoteca, seguit dels que paguen entre 300€ i 400€ mensuals pel seu habitatge de 

propietat.  

La mitjana del que es paga per un habitatge de propietat al municipi és de 359€ al mes, 

el que representa un 26,10% de l’ingrés mig mensual. 

Per tant, podem dir que tenir un habitatge en propietat representa un percentatge 

inferior dels ingressos que els habitatges de lloguer. 
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Als Gràfics 44 i 45 es mostren els habitatges segons la grandària del mateix. Distingim 

entre els que són de lloguer i els de propietat i podem comprovar que, als de lloguer, la 

majoria de vivendes (el 54%) són d’entre 50 i 75 m2, mentre que als de propietat,quasi 

la meitat dels joves (el 49%) tenen vivendes d’entre 75 i 100 m2. Per tant, amb 

aquestes dades podem deduir que la vivenda dels joves que tenen habitatges de 

propietat,  són més grans que els que la tenen de lloguer. 

Al Gràfic 46 ens mostra els motius pes quals els joves de 19 a 35 anys no s’han 

emancipat i per la distribució de les respostes podem dir que es tracta bàsicament 

d’una qüestió econòmica, ja que o bé no ho fan perquè depenen econòmicament dels 

pares o bé que no tenen suficients 

diners per a fer-ho. Els primers 

serien els joves que encara estan 

estudiant i que, com a molt fan 

feines d’estiu i els segons són 

aquells que, tot i treballar, els seus 

ingressos no són gaire importants i 

no poden assumir ni un lloguer ni les 

despeses que comporta 

independitzar-se. 
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Oci i Temps lliure 

El 25% dels joves de 19 a 25 anys i el 38% dels joves de 26 a 35 anys pertanyen a 

alguna associació. 

Pel que fa a noves les noves 

tecnologies de comunicació, al 

Gràfic 47 podem veure que la 

utilització de les mateixes està 

molt estesa entre la població 

jove. La majoria dels joves te 

Internet a casa, concretament 

el 90,8% dels joves de 12 a 18 

anys, el 97,1% dels joves de 19 

a 25 anys i el 85% dels joves de 

26 a 35 anys. Pel que fa al 

smarthphone o telèfon intel·ligent, el 95% dels joves de 12 a 25 anys en tenen mentre 

en el cas dels joves de 26 a 35 anys, el percentatge augmenta fins arribar al 100%. 

En quant a la connexió 3G/4G, els que menys en tenen són els joves de 12 a 18 anys 

amb un 89,2%, seguit dels més grans que en tenen en un 95% i els que més en tenen 

són els joves de 19 a 25 anys 

amb un 98,6%. 

Al Gràfic 48,  es pot veure 

que, aproximadament el 20% 

dels joves de 12 a 35 anys no 

practica cap esport. Del 80% 

restant, el 36,9% el practica 

pel seu compte, el 25,7% a un 

club o entitat esportiva 

(sobretot els joves de 12 a 18 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Internet a casa 

Smarthpone 

Connexió 3G/4G 

de 12  18 anys de 19 a 25 anys 

de 26 a 35 anys No tinc 
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Sí, a un gimnàs pivat 

de 12 a 19 anys de 19 a 25 anys de 26 a 35 anys 

Gràfic 48 
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anys) i el 24% a les instal·lacions 

municipals.  

Amb el Gràfic 49 es pot veure la 

freqüència amb que els joves 

practiquen esport setmanalment.  

El 40% ho fan entre 2 i 3 vegades per 

setmana, seguit del 30% que ho fa un 

cop per setmana. Els més joves (de 12 

a 18 anys) són els que practiquen 

esport amb més freqüència ja que el 

80% practica esports més de 2 vegades a la setmana. Els que menys ho fan, són els 

més grans (de 26 a 35 anys) que en un 80% practiquen esport 1 vegada o menys a la 

setmana. 

Al Gràfic 50 hi ha el percentatge de 

joves que compren habitualment al 

municipi dividit per grups d’edat. 

Els que més compren dins el municipi 

són els joves de 26 a 35 anys, ja que 

ho fa un 95%. Els que menys, els joves 

de 19 a 25 anys, un 78,6% ho fa.  

La mitjana de despesa setmanal en els comerços del municipi segons grups d’edat és la 

següent: 

Com es pot comprovar al Quadre 5, 

depenent el grup d’edat, la despesa 

setmanal varia. Com era de preveure, 

el que més gasten són els més grans i 

Quadre 5 

 
Despesa setmanal als 

comerços dels municipi 

Joves de 12 a 18 anys 11€ 

Joves de 19 a 25 anys 35€ 

Joves de 26 a 35 anys 62€ 

< 1 vegada 

1 vegada 

2 ó 3 vegades 

4 o més vegades 

de 12 a 18 anys de 19 a 25 anys de 26 a 35 anys 

Gràfic 49 
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els que menys, els més joves. 

Al Gràfic 51 mostrem la despesa segons tipus de comerç.  

Els joves del municipi destinen la 

despesa setmanal dins el municipi 

principalment als “supermercats” seguit 

del “Bars, cafeteries, restaurants”. Molt 

per sota es trobarien els “Centres 

d’estètica, perruqueries i salut en 

general” i les “llibreries, papereries i 

llaminadures”. El que queda en últim 

lloc i que, per tant, respon a una 

despesa simbòlica, seria els comerços de 

“Roba, sabates i complements”.  

Segons el Gràfic 52, el 63% dels joves 

entre 12 i 35 considera l’oferta 

comercial del municipi  s’ajusta a les 

seves necessitats. En general quan se’ls 

pregunta perquè creuen que s’ajusta a 

les seves necessitats la resposta que 

més es repeteix és que l’oferta 

comercial es prou bona per la població 

que hi ha i que poden trobar el que 

necessiten pel dia a dia. Els 37% que 

creu que no s’ajusta a les seves necessitats, sobretot es refereixen a la carència de 

botigues de roba per joves o infantil a preus assequibles i centres d’oci. 

Salut 

Per començar amb les qüestions de salut, vam preguntar sobre el tema dels consums, 

centrant-nos en el tabac, l’alcohol i les drogues. 

0 50 100 150 200 

Bars/cafeteries/restaurants 

Supermercats 

Llibreries/papereries/llaminad
ures 

Roba/sabates/complements 

Centres 
d'estètica/perruqueries/salut 

de 12 a 18 anys de 19 a 25 anys de 26 a 35 anys 

63% 

37% 
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Al Gràfic 53 i han les respostes. El 21% dels joves de 12 a 18 anys reconeixen que són 

fumadors. En els joves de 19 a 25 aquest percentatge puja als 28,6% i ens els més 

grans de 26 a 35 anys al 32%. 

La mitjana de cigarretes que consumeixen els joves entre 12 i 18 és de 6 cigarretes per 

dia, igual que els joves de 19 a 25. En canvi els de 26 a 35 anys consumeixen de mitjana 

12 cigarretes per dia, és a dir, el doble que els grups inferiors. 

Pel que fa a l’alcohol, el 72,3% dels joves de 12 a 18 anys diuen que han begut alcohol 

alguna vegada. D’aquests el 61,7% diu que ho pren només “en dates especials”, un 

17% “de tant en tant” i un 21,3% “els caps de setmana”. 

Els 71,4% dels joves de 19 a 25 anys diu que pren begudes alcohòliques. D’aquests el 

32% diu que en pren “en dates especials”, el 28% “de tant en tant” i el 40% “els caps 

de setmana”. 

Per últim, el 49% dels joves de 26 a 35 anys diu que pren alcohol. El 18,4% d’aquests 

ho fa “en dates especials”, el 44,9% “de tant en tant”, el 28,6% els caps de setmana i el 

8,2% ho fa “quasi cada dia”. 

En quant a les drogues, un 15,4% dels joves de 12 a 18 anys ho ha fet alguna vegada, el 

21,4% dels joves de 19 a 35 anys i el 23% dels joves de 26 a 35 anys. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

de 12 a 18 anys 

de 19 a 25 anys 

de 26 a 35 anys 

de 12 a 18 anys 

de 19 a 25 anys 
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La droga més consumida pels joves és el cànnabis, més del 95% dels que afirmen haver 

consumit drogues, ho han fet del cànnabis o dels seus derivats. La resta de tipus de 

drogues (cocaïna, al·lucinògens o drogues de síntesi) no arriben al 20% de consum. 

El 92% dels joves fa un consum esporàdic de les drogues, és a dir, o bé “ara no en pren 

mai” (46%) o ho fa “en dates especials” (30%) o “de tant en tant” (16%). El 8% restant 

fa un consum diari de les drogues. 

Quadre 6 

 
Edat mitjana d’inici de consum 

Tabac 15,48 anys 
Alcohol 15,19 anys 
Drogues 15,58 anys 

 

El Quadre 6 ens mostra les edats mitjanes d’inici als consums.  Els joves s’inicien abans 

a l’alcohol que al tabac o a les drogues. En tots tres casos, l’edat mitjana d’inici del 

consum són els 15 anys. 

Als més joves de 12 a 18 anys també els hi hem fet una sèrie de preguntes 

relacionades amb la sexualitat. 

El 41,5% d’aquests joves afirma haver tingut relacions sexuals, dels quals, un 81,5% diu 

que “sempre” pren mesures anticonceptives, un 14,8% diu que “normalment sí, però 

no sempre”  un 3,7% diu que “alguna vegada”. 

El mètode anticonceptiu més utilitzat és el preservatiu amb un 92,6% dels casos, segui 

de les píndoles anticonceptives, la pastilla del dia després (3 persones afirmen haver-la 

utilitzat com a mesura anticonceptiva) i la marxa enrere també en 2 casos. 
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El Gràfic 54 ens mostra el mitjà a través del qual els joves s’informen sobre sexualitat. 

En primer lloc ho fan a través de les amistats, seguit de Internet, després el CAP i els 

pares. El 87,7% considera que la informació que disposen en temes de sexualitat és 

bona i suficient. 

Per últim, el Gràfic 55 ens mostra  com se senten els joves enquestats. El 48% diu que 

se sent “Feliç” un 45% “Bastant feliç”. El 7% restant se sent “bastant trist” o “trist”. 

 

Pares 

Germans/germanes o cosins/cosines 

Amics/amigues 

A través de la TV/Ràdio 

Internet 

Revistes/llibres 

Centre de Salut (CAP) 

Un altre 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Si un noi “s’enrotlla” amb moltes noies està bé? 

Sentir gelosia és normal quan estimes molt a la teva parella 

En una relació amorosa és normal renunciar al que tu creus i adaptar-te al gust 
de l’altre persona si l’estimes molt? 

Si un dia expreses a la teva parella o company/a sexual que no vols mantenir 
relacions sexuals i aquest/a et força, consideres que és una violació? 

Pel que fa a la violència masclista s’exagera, no hi ha tanta com es diu? 

Quan un noi tracta de forma despectiva a la seva parella (…) Està exercint 
contra la seva parella una violència tan greu com la física? 

Si una dona maltractada no abandona a la seva parella és perquè no vol? 

Que les noies entrin gratis a les discoteques discrimina als nois? 

Les noies haurien de venir a l’Institut amb roba més discreta per no “provocar” 
als nois? 

Quan s’utilitza el masculí genèric (…) és fa invisible a les dones i el llenguatge les 
discrimina? 

Has patit bullying alguna vegada? 

T'han agredit alguna vegada? 

Algún company t'ha obligat a fer alguna cosa que no volies? 

Sents que els companys/es et respecten? 

T'han exclòs del grup a propòsit? 

T'han pres els diners o alguna cosa alguna vegada? 

T'han amenaçat? 

Han dit mentides sobre tu tant pels passadissos com a les xarxes socials? 

Has vist a companys/es patint o exercint el bullying? 

T'has pegat alguna vegada amb algun company/a? 

Si un/a professor/a sap que un/a alumne/a pateix bullying ho atura? 

Quan un/a company/a sofreix bullying, la resta de companys/es aturen 
l'assetjador/a? 

Coneixes alguna persona homosexual? 

Coneixes alguna persona transsexual o intersexual? 

Creus que la homosexualitat es pot corregir? 

Creus que les persones transsexuals, és a dir, que neixen físicament amb un 
sexe del qual no s'hi senten, estan malaltes? 

Et sembla bé que la llei permeti el matrimoni entre persones del mateix sexe? 

Creus que les persones homosexuals poden ser bons/es pares/mares? 

Et sembla bé que les persones transsexuals canviïn de sexe tan física com 
legalment? 

Creus que una persona homosexual ha d'actuar amb la seva parella com la resta 
de persones al carrer? 

Creus que les persones bisexuals (que els hi agraden tant els homes com les 
dones) el que els hi passa es que estan confoses? 

de 12 a 18 anys de 19 a 25 anys de 26 a 35 anys No 
Gràfic 56 
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Al Gràfic 56 podem observar com a diverses preguntes d’interès incidental en la vida 

dels joves es troben dins de la evolució que ha marcat enquestes a nivell Estatal com la 

macroenquesta de 2015 de Violència contra la Dona o la enquesta que es va realitzar 

per el Centre d’Estudis Reina Sofia sobre dentitat de gènere, on s’apunta a un retrocés 

generacional en matèria de Violència masclista, en la identitat de gènere en la 

adolescència.  

En el gràfic podem observar com a preguntes del tipus si un dia expresses a la teva 

parella o company/a sexual que no vols mantenir relacions i aquest/a et força, 

consideres que es una violació, els joves tot i majoritàriament consideren que aquest 

acte SÍ que és una violació, el preocupant es que tot i que la llei de violència de gènere 

estatal data de 2004 i la Catalana de 2008 encara hi ha més d’un 10% dels enquestats 

que considera que això NO és una violació.  

També es significatiu com aproximadament un 30% dels enquestats manifesten que 

s’exagera respecte la violència masclista i que no hi ha tanta com es diu. En aquest 

sentit també resulta molt significativa la pregunta respecte els rols de gènere de que si 

les noies quan entren gratis a la discoteca discrimina als nois ja que només un 15% 

creu que es produeix una discriminació respecte aquesta situació. Com indicaven les 

macroenquestes abans mencionades a nivell estatal es conforma l’adolescència des 

d’una perspectiva identitària de ser fort com el pare i sensible com la mare, 

posicionant en el rol de dona cuidadora i sotmesa i d’home protector i fort.  

Respecte a altres circumstàncies com el bullying ens trobem amb que aproximadament 

el 20%  dels joves n’ha patit en algun moment a l’Institut i que aproximadament un 

60% ha pogut observar com algú  el patia o l’exercia. Dades molt rellevants que 

necessàriament hauríem de tenir en compte per tal de minimitzar-los o gestionar-los. 

Per exemple en les preguntes de que si un professor o un alumne atura aquestes 

agressions, sí que es cert que es manifesta que el professor atura el bullying en 

aproximadament un 60% dels casos mentre que quan es refereix a un 

alumne/company descendeix a menys del 40%. Sigui com sigui, els resultats emfatitzen 

que un gran percentatge dels casos de bullying no s’aturen, i pot ser comportaria 
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prendre mesures del tipus instaurar conjuntament amb educació i l’Institut per un pla 

de convivència de centre que impliqui una resolució pacífica del conflicte, cooperació 

professorat-alumnat (per exemple a través d’un consell mixt de tractament del 

bullying) i introducció d’educació socioemocional.  

En el que fa referència a la identitat sexual encara avui dia ens sorgeix més d’un 5% 

dels enquestats que manifesten que la homosexualitat es pot corregir. Aquets marge, 

tot i ser petit, comporta una immobilitat al canvi respecte la identitat sexual que tenint 

en compte la evolució que ha efectuat en aquesta temàtica resulta, si més no 

escandalosa pels temps en els que ens trobem, ja que la identitat sexual conforma la 

identitat personal d’un gran col·lectiu. En aquest sentit es mou també la temàtica de la 

paternitat/maternitat en d’aquests/es, on més del 30% consideren que no poden ser 

bons pares/mares. Aquestes dades van relacionades amb el retrocés que les enquestes 

nacionals han marcat respecte a la identitat de gènere, ja que són els estereotips de la 

societat patriarcal els que influencien la majoria del col·lectiu adolescent.  

En aquest sentit, les respostes donades a aquestes preguntes compromeses ens 

reafirmen la regressió global que la pròpia ONU estima en la seva 6ª edició de The 

World’s Women report, en que s’arriba a informar, a través dels seus estudis, que la 

paritat de gèneres no arribarà fins d’aquí a 200 anys amb la evolució e involució que es 

va produint al respecte.  

El mateix passa amb la bisexualitat i la transsexualitat, on es mostra un gran 

desconeixement arribant a afirmar més d’un 10% que creuen que les persones 

bisexuals ho són perquè estan confoses, mentre que respecte la transsexualitat o 

intersexualitat en que un 5% aproximadament afirmen que són persones malaltes.  

Els resultats identifiquen certes circumstàncies d’alerta per a que puguem actuar 

mitjançant polítiques actives, que evidentment han de comportar una col·laboració 

amb el centre d’ensenyament, ja sigui a través d’activitats, tallers, formació, 

campanyes que signifiquin donar més visibilitat a les temàtiques on es denota 

desconeixement com els casos de identitat de gènere o orientació sexual i en més 
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educació per desbaratar falsos mites romàntics en els que es basen els estereotips de 

gènere, per poder facilitar que realment les relacions entre els gèneres siguin més 

paritàries.  

Conclusions de les Enquestes als Joves 

 La xarxa social amb més seguidors tenim a Joventut és Facebook. 

 Els joves de 12 a 18 són els que més han estat als Casals de Joves 

 Els joves que han vingut al Casal de Joves en alguna ocasió ho han fet en primer 

terme per participar en alguna activitat. 

 El motiu principal pel qual els joves de 12 a 18 anys no vénen als Casals de 

Joves és perquè no vénen les seves amistats. 

 La meitat dels joves enquestats coneixen els programes que duem a terme des 

de Joventut. Aquest percentatge s’incrementa a 60% dels joves entre 12 i 18 

anys. 

 Dels que coneixen els nostres programes, el 34% afirma haver participat. El 

percentatge augmenta al 57,5% en el cas dels més joves. 

 Els motius principals pels quals els joves de 12 a 18 anys no han participat a les 

nostres activitats és perquè les seves amistats no s’han apuntat o perquè no 

s’han assabentat a temps. 

 Tant els estudiants del la ESO com els de Batxllerat confien en acreditar la 

formació que estan estudiant. Només el 40% dels estudiants de CFGM ho creu. 

 Els estudiants de la ESO majoritàriament volen estudia Batxillerat en acabar, els 

de Batxillerat volen estudiar un Grau Universitari i els de CFGM volen fer el 

CFGS. 

 Els joves de 19 a 25 anys majoritàriament estan estudiant, mentre que els de 

26 a 35 anys estan treballant. 

 Dels joves entre 19 i 35 anys que estudien, la majoria ho fa fora del municipi. 

 El mitjà de transport més utilitzat tant els que estudien dins del municipi com 

els que ho fan fora és el cotxe. 

 La majoria dels que estudien entre 19 i 35 anys està fent un Grau Universitari 

(en segon terme un CFGS) 
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 La mitjana d’edat d’entrada al mercat laboral és de 20,57 anys. 

 La majoria treballa per compte d’altri. Al grup de 26 a 25 anys hi ha quasi el 

doble de joves que treballen per compte propi que al grup de 19 a 25 anys. 

 La majoria dels que treballen per compte d’altri te contracte fixe. 

 La majoria dels que treballen tenen formació universitària. 

 El salari mitjà dels joves treballadors és d’entre 1.250€ i 1.499€. 

 La major part dels joves treballen dins del municipi. 

 Els desplaçaments tant dels que treballen dins com els que ho fan fora es fan 

majoritàriament en cotxe. 

 La mitjana del nivell d’estudis dels joves que ni estudien ni treballen és inferior 

al dels joves que treballen. 

 La majoria del joves que estan buscant feina, fa entre 6 mesos i 1 anys que ho 

fan. 

 Els joves de 19 a 25 anys viuen majoritàriament amb els pares, els de 26 a 25 

amb la parella. 

 Els emancipats viuen sobretot de lloguer. 

 El preu mitjà del lloguer és de 405€/mes, el de l’habitatge de propietat és de 

359€/mes. 

 Els habitatges que els joves tenen de propietat són més grans que els que són 

de lloguer. 

 El motiu econòmic és el principal motiu pel qual els joves no s’emancipen. 

 Quasi el 80% dels joves de 12 a 35 anys practiquen esport. 

 El 85% dels joves entre 12 i 35 anys compren habitualment al municipi. 

 Els supermercats en primer lloc i els bars, cafeteries i restaurants en segon ón 

els establiments on més despesa realitzen els joves. 

 El 63% afirma que l’oferta comercial del municipi s’ajusta a les seves 

necessitats. 

 L’alcohol és la substància més consumida. 

 L’edat mitjana d’inici del consum tant de l’alcohol com del tabac com de les 

drogues és els 15 anys. 
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 El mitjà per informar-se sobre temes de sexualitat és principalment les amistats 

seguit d’Internet. 

 El 93% dels joves enquestats afirma sentir-se feliç o bastant feliç. 
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Polítiques de Joventut  

QUÈ ES FA AL MUNICIPI? 

Departament de Joventut  

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és 

l’encarregat de planificar, executar i avaluar les polítiques de joventut que es fan al 

municipi, si bé no és l’únic que fa accions per aquest col·lectiu, si que és el que 

s’encarrega íntegrament. 

Equipaments 

Des de Joventut es gestionen 2 espais que anomenem Casals de Joves ubicats a les 

dues poblacions més poblades del municipi: L’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs. 

El Casal de Joves de l’Hospitalet es troba en aquests moments en una ubicació 

temporal a la espera que finalitzi el projecte de la nova seu: La Casa de Cultura en que 

hi hauran replegats els Mitjans de Comunicació municipals, El Casal de Joves i les 

diferents entitats del municipi. 

L’actual ubicació és a un espai dins el poliesportiu cobert, a prop d’on va ser la seva 

primera ubicació, un lloc cèntric i amb molta concurrència. 

L’actual horari d’obertura d’aquest espai és de 16h a 20h de dimarts a dijous i de 16h a 

21h els divendres i els dissabtes. Els dilluns i diumenges es troba tancat. A l’estiu, però, 

aquest horari es modifica: Als matins és obert per dur a terme diferents activitats 

programades a les quals es pot participar amb prèvia inscripció. A les tardes, també hi 

ha activitats, però s’obre als joves que vulguin venir a passar la tarda tots els dies 

excepte els diumenges. 

Els usuaris/les usuàries dels Casals són majoritàriament joves estudiants de la ESO, 

sobretot del segon cicle, que troba en el Casal un espai per relacionar-se i fer activitats 

diverses amb els/les companys/es. 
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El Casal de Joves de Vandellòs es troba on sempre ha estat des de la seva inauguració 

al 2009, un espai cèntric i diàfan en que vénen molts dels joves del municipi estudiants 

de la ESO. 

Normalment obre els caps de setmana en horari de tarda, però a Setmana Santa, Estiu 

i Nadal l’horari s’amplia. 

També gestionem un Bug d’assaig, que està ubicat a una zona allunyada del centre al 

mateix recinte on es troben les dependències de la Policia Municipal. 

Aquest espai és d’us gratuït i pot ser utilitzat per qualsevol jove que visqui a municipi. 

Els programes de joventut 

També s’han consolidat els dos programes d’activitats que duem a terme: 

Programa Juvenil Municipal 

Objectiu general Dinamitzar els Casals de Joves del municipi. 
Objectius específics Realitzar activitats d’interès per als joves. 

Fomentar la cohesió dels joves usuaris dels Casals. 
Incentivar els i les joves no usuaris a participar en les nostres 
propostes. 

Actuació Cada trimestre es programen una sèrie de cursos setmanals de 
diferent índole per tal despertar l’interès dels joves incentivant-lo a 
participar activament 

Avaluació Per cadascuna de les activitats que realitzem, fem una fitxa de 
valoració tant de participació com de adequació. Aquesta avaluació 
la realitzen els dinamitzadors. També passem una enquesta 
d’avaluació als joves per tal que ens diguin què els hi ha semblat 
l’activitat que han realitzat. Normalment es passa al finalitzar el 
curs. 

Justificació L’Institut del municipi fa horari intensiu i a les tardes tot i existir 
oferta esportiva per a joves, no hi han altres ofertes d’oci. Les 
activitats que realitzem a les tardes al Casal de Joves són gratuïtes 
per tant qualsevol joves independentment de la seva capacitat 
adquisitiva pot participar-hi.. 

Destinataris Joves a partir de 12 anys 
Temporalització Cada trimestre s’elaboren els programes. 
Agents implicats Regidoria de Joventut 

Col·laboració de: 
Altres regidories 
Talleristes 
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Dinamització dels Casals de Joves 

La tasca principal dins els Casals de Joves és la de dinamitzar-los. Per a saber en què 

consisteix aquesta tasca, una de les dinamitzadores de Joventut ha redactat la següent 

descripció de la seva feina en primera persona: 

“Mitjançant la dinamització dels casals de joves del municipi pretenem promoure 

valors com l'empatia, el respecte, la comprensió, la solidaritat, l'esforç, etc. Aquesta 

promoció cal paciència i constància, els resultats i el compliment d'objectius es veuran 

a llarg termini, no de manera immediata. Per poder assolir els objectius, el primer pas, 

Programa Tok’l 2: 

Objectiu general Oferir als i les joves dels municipis de Mont-roig i de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant la possibilitat d’omplir el seu temps 
lliure amb activitats culturals, lúdiques, esportives i formatives 
segons un calendari de programació anual. 

Objectius específics Realitzar activitats i sortides d’interès per als joves. 
Fomentar la cohesió dels joves d’ambdues poblacions. 
Treballar l’autonomia dels joves. 

Actuació Cada semestre s’edita un programa en que es proposen una 
sèrie de sortides destinades a la població joves. Cadascun dels 
departaments de joventut s’encarrega de la difusió de les 
activitats al seu municipi i de gestionar les inscripcions dels 
seus joves.  
La preparació de les sortides es fa conjuntament adoptant 
cadascuna de les tècniques part de les tasques a realitzar. 

Avaluació Per cadascuna de les sortides, fem una fitxa de valoració tant 
de participació com de adequació. Aquesta avaluació la 
realitzen els dinamitzadors o la tècnica. Als joves assistents 
també se’ls passa una enquesta per tal que donin la seva 
opinió respecte a la sortida. 

Justificació Per part dels ajuntaments hi ha una voluntat de col·laboració 
en matèria de joventut per tal d’unir esforços i oferir als joves 
opcions d’oci de major interès i millor preu. 

Destinataris Depenent de la sortida. Poden ser joves a partir de 12, 14, 16 o 
18 anys. 

Temporalització Es programa semestralment. Es realitza una sortida cada mes. 
Agents implicats Regidories de Joventut de Mont-roig del Camp i de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant. 
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és conèixer als joves, per aconseguir-ho, ens hem de guanyar la seva confiança i el seu 

respecte a la vegada; Confiança per poder-nos explicar les seves preocupacions, el seu 

dia a dia, les seves anècdotes o les seves propostes. Però a la vegada necessitem el seu 

respecte, no som un amic o company més, som el/la dinamitzador/a del casal i per 

molt bé que ens portem mai ens han de perdre el respecte. Per conèixer als joves, 

també és necessari observar-los: Com es relacionen, com interactuen amb els altres, 

com et comportes, etc. D'aquesta manera detectarem la seva personalitat i les seves 

actituds respecte a diferents situacions. Així doncs, podem dir que les nostres eines clau 

són l'observació i la comunicació. Un cop iniciada la interacció, cal intentar crear un 

vincle. El vincle es pot crear des de diferents experiències vivencials, qualsevol cosa en 

la qual se sentin identificats, o per exemple traient un tema que vingui al cas i que ja 

NO necessàriament tingui a veure amb el joc o l'espai o el que sigui que estem 

compartint, pot estar relacionat però hem de mullar-nos una mica i obrir o donar peu a 

un tema o un "debat" alguna cosa en la qual puguem opinar i/o confrontar opinions 

entre tots una mica més enllà. Així comencem a aconseguir confiança de mica en mica i 

ja els comencem a conèixer cada vegada més profundament i cada cop podrem 

aprofundir més amb ells en qualsevol tema, ja que cada cop tindrem més confiança. Es 

tracta de què realment ells ens vegin com una persona, figura, adulta, que no som ni 

els seus pares ni els seus professors, ni els seus tutors, ni tan sols els seus "amics", però 

ens han de veure com una figura adulta amb la qual es poden expressar, amb la que 

poden confiar, compartir qualsevol mena de dubte o experiència, una persona a la qual 

poden demanar ajuda o opinió en qualsevol moment i que els entengui, els escolti. 

Nosaltres com persones adultes i responsables hem de poder "guiar" d'alguna forma 

qualsevol dubte que ens plantegin, hem d'escoltar quines són les seves inquietuds, 

problemes, situacions, experiències per poder orientar-los, poder comprendre'ls. 

Gràcies a aquesta comunicació fluida podrem detectar problemàtiques o situacions de 

risc i així poder orientar-los i generar reflexions, actituds i conductes davant situacions 

que cal corregir com per exemple podria ser la conducta de tirar papers a terra, llavors 

sempre amb respecte i educació els hi diem quina seria l'opció més encertada les 

vegades que detectem aquest tipus de conducta, i així creem hàbits. Fins que arribarà 

el dia que ja haurem creat l'hàbit i hem de reforçar aquesta actitud positiva i així poder 
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provocar una imitació de comportaments positius pel grup. Una vegada treballant a 

poc a poc aquests comportaments ells mateixos van adquirint cada vegada més 

autonomia, ja que disposen d'un model i poden fer coses de manera autònoma.  

Els valors que considerem clau per inculcar als/les joves per poder treballar des del 

principi són: l'empatia, la justícia, l'escolta activa i el respecte (tant als altres com a 

respecte per ells mateixos).” 

Departament de Benestar Social 

Centres de dia: 

A l’Hospitalet de l’Infant hi ha un centre de dia ubicat al Casal d’Avis on es reuneixen 

periòdicament els avis i on poden rebre els serveis diversos serveis tals com 

fisioteràpia o podologia, d’aquesta manera no han de sortir del municipi com es feia 

fins l’any 2011. 

A Vandellòs el centre de dia es troba al ambulatori local de Vandellós, que 

properament acollirà, a més a més, una residencia per a que la població més envellida 

no hagi de instal·lar-se en altres municipis davant de inexistència fins la data de serveis 

similars.  

Casal d’Avis: 

Els mateixos centres de dia, tant d’Hospitalet com de Vandellòs, serveixen com punt 

de reunió i esbarjo de la gent gran del Municipi, que a través d’associacions d’avis 

acullen diferents activitats en aquests espais.  

Ells mateixos generen i desenvolupen activitats destinades a la coordinació amb 

d’altres entitats i serveis del territori.  

Centre obert: 

Aquest servei, subvencionat a través de la Generalitat i sustentat a través d’un conveni 

amb el Consell Comarcal, pretén facilitar a nens des de P3 fins als 12 anys que tinguin 
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necessitats especials de caire social i/o econòmic un entorn on es desenvolupin hàbits 

d’estudi, alimentaris, de neteja i de caire cultural, entre d’altres.  

Per accedir a  aquest servei cal derivació a través de serveis socials que valorarà cada 

cas i cada intervenció individualitzada. 

Punts Òmnia: 

Al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es facilita a la població l’accés per a la 

utilització dels serveis del Punt Òmnia, repartint les accions i activitats en dues aules: 

A l’Hospitalet de l’Infant: ubicat a l’antiga Escola Àster on hi ha també la policia local, 

protecció civil, instal·lacions esportives, espais d’ensenyament com la UEC, o aules per 

cicles formatius i un espai per a assaig per als diferent s grups musicals o músics del 

municipi.  

A Vandellòs: ubicat al costat del Casal de joves. 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,  TIC, s’utilitzen com a eines 

vehiculadores per a la inclusió de tothom. Es lluita contra els factors d'exclusió social i 

es faciliten les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i més 

justa. 

Les aules dels Punts Òmnia són un espai de relació on tothom hi té accés i s’hi 

desenvolupen les accions necessàries davant les demandes dels grups i col·lectius més 

vulnerables on sempre troben una dinamitzadora que els acompanya i detecta les 

necessitats d’aprenentatge individuals i col·lectives i promou l’adquisició de 

coneixement compartit, utilitzant un model educatiu d’intervenció, fomentant la 

socialització i la integració social i transmet valors democràtics, solidaris i participatius. 

Per tal de disminuir l’escletxa digital als Punts Òmnia s’hi desenvolupen activitats i 

tallers proposades amb i per a les associacions, entitats i tota la ciutadania. 
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Els Punts Òmnia del Municipi comparteixen espais amb tota la xarxa i amb tots els 

Punts de la Xarxa Òmnia: 

http://xarxa-omnia.org 

www.punttic.cat 

http://omniahospinf.blogspot.com 

http://blocs.xarxanet.org/omniavandellos-hospitalet_infant 

https://www.facebook.com/OmniaVandellosHospitalet 

També es divulga la utilització de programari lliure i recursos d’autoformació i de 

participació a la Xarxa i també amb l’associacionisme i el voluntariat. 

Departament de Salut 

Centres d’assistències primària ( CAP) 

Actualment contem amb diferents centres d’atenció mèdica:  

Al nucli d’Hospitalet hi ha el CAP principal, que actualment compta amb una obertura 

de 8.30 hores a 21 hores, tot i que es fan esforços i reclamacions per a que el servei 

torni a efectuar-se les 24 hores. 

També hi ha un servei nocturn període estiuenc, donada les reticències de la 

Generalitat a restablir el servei 24 hores del cap, i donat les característiques 

poblacionals de la nostra localitat es sufraga per part de l’Ajuntament l’obertura del 

cap en període estiuenc de 8.30 hores fins les 24 hores.  

Al CAP hi ha presents els servei mèdics habituals per un centre d’un nucli poblacional 

inferior a 10.000 habitants i els següents serveis addicional dels quals se’n fa càrrec 

l’Ajuntament: 
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 Servei de psicologia: 

Normalment la Generalitat ho facilita en nuclis de més de 21.000 habitants, però com 

la Salut Mental és molt important i no ens trobem dins d’aquest marge, es fa càrrec el 

consistori del cost.  

 Servei de metge de família per les localitats: 

El Servei de metge de família als nuclis de Vandellòs, Masboquera i Masriudoms, és 

molt necessari atenent a les característiques concretes dels nuclis, les característiques 

poblacionals i la distància amb el CAP d’Hospitalet, es facilita una atenció addicional 

d’un metge que es desplaça als diferents ambulatoris del municipi. A es troba el centre 

de dia i a Masboquera i Masriudoms es realitzen consultes en les antigues escoles. 

El cost d’aquest metge de família addicional es sufragat íntegrament per l’Ajuntament.  

Tanmateix i davant les necessitats es sufraguen altres costos i serveis com part del 

servei de podologia, fisioterapeuta per als centres de dia, material mèdic, ecògraf...  

Des de l’Ajuntament s’efectuen reunions periòdiques amb els responsables sanitaris 

per tal d’abordar problemàtiques o poder efectuar coordinacions amb diversos serveis 

i espais, per això es poden traslladar inquietuds, queixes, suggeriments a més a més de 

en el propi centre sanitari, a la bústia del Ajuntament que es troba el mateix CAP, a 

l’Ajuntament en sí mateix o contactar a través de la pàgina de facebook: Salut 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

Consulta Oberta (estem x tu)  

El Centre d’Atenció Primària ha posat un correu electrònic a disposició dels joves que 

vulguin fer consultes relacionades amb la salut: alimentació, sexualitat, drogues, 

prevenció, addiccions, dubtes i angoixes.  
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És una iniciativa del programa Salut i Escola a través del qual es crea un espai 

d’informació per a la salut totalment personal i confidencial sobre qualsevol cosa que 

els preocupi. 

Departament d’Esports (LLASTRES) 

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és gestionada a 

través de la Societat Llastres Serveis Municipals, SLU. 

Alguns dels objectius principals d’aquesta societat són potenciar l’accés a la pràctica 

esportiva i l’activitat física de qualitat al municipi, afavorir la dotació d’equipaments 

esportius municipals, prestar serveis esportius de tota mena, gestionar les 

instal·lacions municipals i impulsar l’activitat física en edat escolar.  

Accions 

 Agenda esportiva: En la web de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant i més concretament a l’àrea temàtica d’Esports, hi apareix entre molta 

altra informació, una agenda esportiva setmanal on s’hi poden trobar les 

competicions més importants que s’organitzen al municipi, ja siguin 

promogudes per entitats ciutadanes o per la pròpia Àrea d’Esports. Hi 

apareixen també relacionats tots aquells actes d’especial interès: conferències, 

cursos, xerrades, etc. 

 Cursos de formació esportiva: S’ofereixen cursos de formació per totes aquelles 

persones que vulguin adquirir o ampliar coneixements en l’àmbit de l’esport. 

L’objectiu és formar als monitors i monitores que treballen amb nens i nenes 

en edat escolar, oferir un reciclatge continuat a les persones vinculades al món 

de l’esport i iniciar als joves del municipi en la entitats esportives. Cal destacar 

el cursos d’iniciació a tècnic d’esports, el de monitor de lleure i el de socorrisme 

aquàtic. 

 Jocs Esportius Escolars: Programa esportiu que ofereix diferents esports, tals 

com handbol, tennis, natació, bàsquet, futbol-sala, bàdminton... amb 

competicions generalment els dissabtes i diumenges durant el curs escolar. Els 
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objectius del programa són: promocionar la vessant més lúdica, dinàmica i 

educadora de l’esport; i potenciar els valors personals de l’esforç, 

l’autosuperació, el treball en equip i l’acceptació de la victòria i la derrota. El 

programa també pretén que els i les joves incorporin l’esport com un hàbit de 

pràctica saludable i quotidià (servei ofert pel Consell Esportiu del Baix Camp). 

 Pla Municipal d’Esport a l’Escola: Aquest programa es concreta en l’aportació 

dels recursos materials i humans necessaris per tal de poder desenvolupar una 

unitat de programació esportiva a primària i secundària. Pretén donar facilitats 

als centres docents per tal que els i les alumnes puguin gaudir d’un nou esport 

dins les hores de l’assignatura d’Educació Física, alhora que despertar l’interès 

d’aquests i aquestes per l’esport, tot facilitant la continuïtat de la seva pràctica 

en horari extraescolar. 

 Entitats Esportives Municipals: Activitats adreçades a la població en edat 

escolar de 4 a 15 anys que es desenvolupen a diferents instal·lacions del 

municipi. Aquestes activitats estan organitzades pels diferents clubs i entitats 

esportives del municipi. Cal destacar les següents activitats: gimnàstica rítmica, 

patinatge, futbol, judo, ciclisme, esports de muntanya, etc. 

 Lligues Esportives del Lleure: Les lligues de futbol, pàdel, bitlles, gimnàstica 

rítmica... ofereixen una continuïtat a la població juvenil que ja fa esport des de 

categoria escolar. L’activitat no està adreçada exclusivament al sector jove, sinó 

oberta també a la població adulta. La responsabilitat municipal és oferir els 

espais per a desenvolupar l’activitat, donar suport logístic i coordinar l’activitat 

amb les entitats organitzadores. 

 Activitats Poliesportives d’Estiu: Programa adreçat a nens/es i joves que vulguin 

fer diferents tipus de pràctica esportiva a l’estiu, durant tot un matí, o bé, al 

matí i a la tarda, incloent el dinar a la mateixa instal·lació. Les activitats que es 

fan són: diferents esports i jocs d’equip, activitats a la natura i activitats 

aquàtiques recreatives. 

 Activitats Aquàtiques d’Estiu: Programa adreçat a tots els nens/es, joves i adults 

que vulguin practicar activitats aquàtiques, ja sigui per aprendre a nedar o 
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perfeccionar la seva tècnica, fer gimnàstica de manteniment a l’aigua o, 

simplement, de recreació. 

 Suport a les Entitats Esportives del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant: Serveis de suport als actes organitzats per les entitats esportives del 

municipi en matèria d’infraestructures de logística (materials com ara tanques, 

tarimes, cadires, o electricitat), serveis (ocupació de via pública, ambulàncies, 

talls de trànsit, etc.) i materials complementaris (tríptics, pòdiums)... 

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant estableix anualment una partida 

pressupostària amb la finalitat de subvencionar a les entitats esportives del municipi i 

establir acords de col·laboració per tal de potenciar l’activitat esportiva en els 

ciutadans. 

Instal·lacions esportives municipals 

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant posa a disposició dels/les ciutadans 

i ciutadanes diversos espais esportius distribuïts per tots els nuclis de població. 

L’Hospitalet de l’Infant: 

 Piscina municipal amb gimnàs i sales d’activitats dirigides 

 Gimnàs d’Hifrensa 

 Pistes poliesportives 'Poblat d'Hifrensa' 

 Pavelló cobert, patronat i escenari integrat 

 Pista poliesportiva "Nova Llum" 

 Zona esportiva 'Arenal' 

 Pista de frontó 'Poblat d’Hifrensa' 

 Pista de tennis i pàdel 'Poblat d’Hifrensa' 

 Camp de futbol-sala 'Poblat d’Hifrensa' 

 Residència-Alberg Esportiu Àster 

Vandellòs: 
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 Pista de tennis i frontó i pista de pàdel 

 Gimnàs i sales d’activitats dirigides 

 Piscines municipals descobertes 

 Vestuaris i altres locals Camp de Futbol 

 Pavelló esportiu cobert 

 Camp de futbol 

 Refugi Esportiu de Remullà 

Masriudoms: 

 Pistes poliesportives, pista de tennis i frontó 

 Piscina municipal descoberta 

Masboquera: 

 Instal·lacions esportives i lúdiques 

 Piscina municipal descoberta 

 Pista poliesportiva exterior, camp de bitlles i de petanca  

Aquestes instal·lacions permeten la realització d’activitats esportives tant de manera 

individual com col·lectiva, dins un àmbit competitiu, de lleure o educatiu. 

Altres espais d’ús lliure per a la pràctica d’esports 

A diferents indrets del municipi hi podem trobar taulers de bàsquet, de tennis taula, de 

pistes de futbol i de futtoc per a la pràctica lliure d’aquestes disciplines esportives. 

Departament d’Ensenyament 

Institut Berenguer d’Entença 

L'INS Berenguer d'Entença va iniciar la seva activitat acadèmica el curs 1989-90, 

d'acord amb el Decret 31/90. Des d'aquella data ha experimentat profundes 

transformacions, ja que en un principi fou concebut com un centre on conviurien els 

antics ensenyaments secundaris de BUP i FP. Posteriorment, en el curs 1994-95 fou un 
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dels centres elegits per implantar de manera avançada la nova estructura dels 

ensenyaments secundaris. En el curs 2007-08 es va implantar la nova formació 

professional amb un CFGM d'Àtenció sociosanitària i un CFGS d'Educació infantil. Les 

instal·lacions actuals daten de la primavera de 1994. 

Aquests darrers anys el nombre d'alumnat es situa al voltant dels 450, un centenar del 

quals estudia batxillerat, una cinquantena cicles formatius i la resta cursa l'ESO. La 

plantilla de professorat se situa en els 43 docents i el personal del centre es completa 

amb 4 membres del PAS. 

La distribució dels grups per cursos és la següent: 

Educació Secundària Obligatòria 

1r curs 3 grups UEC 

2n curs 3 grups 

3r curs 3 grups 

4t curs 3 grups 

Batxillerat 

1r curs 2 grups 

2n curs 2 grups 

Cicles Formatius 

CFGM Atenció 

sociosanitària 

1 grup 

CFGS Educació 

infantil 

1 grup 
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Activitats Descripció 

Biblioteca, videoteca i 
DVDteca 

Sistema de préstec informatitzat a la biblioteca de l’institut amb la 
possibilitat de treure vídeos i DVDs. El catàleg s’ha ampliat amb la 
incorporació de pel·lícules en anglès i en francès. El préstec es fa per 
quinze dies 

Treball de Síntesi i 
Projecte de recerca 

El treball de síntesi és un conjunt d'activitats a l'entorn d'un tema, tractat 
de forma interdisciplinària, que permet reforçar l'aprenentatge de les 
diferents àrees i relacionar diversos continguts a partir d’un centre 
d’interès. Es du a terme a 1r, 2n i 3r d’ESO.  

A 4t d’ESO l’alumnat fa un Projecte de Recerca on han de dur a terme 
accions en grup sobre diferents temes que giren al voltant d’un eix comú, 
en el nostre cas és el de la sostenibilitat. 

L’objectiu principal de tots dos treballs és comprovar  l’assoliment dels 
objectius generals d’etapa 

Treball de Recerca Treball realitzat per l’alumnat de Batxillerat al voltant d’un tema sobre el 
qual es du a terme una recerca bibliogràfica i/o experimental. L’objectiu és 
familiaritzar l’alumnat amb la metodologia de recerca. 

El TdR es presenta per escrit i se’n fa una presentació oral a un tribunal 
que l’avalua. 

La nota del TdR suposa un 10% de la qualificació global del Batxillerat. 

Alguns dels treballs de recerca són presentats a concursos, entre ells 
destaquem el que atorga l'entitat municipal Centre d'estudis de 
l'Hospitalet de l'Infant, en aquest es presenten tots els treballs que tenen 
relació amb el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. 

Sortides Durant l’any es fan diverses sortides a tots els cursos tant per conèixer 
l’entorn com a altres indrets. 

Les sortides es poden agrupar en blocs: al teatre, ambientals, de TdS o de 
PdR o específiques per matèries. 

Destaquem les sortides que tradicionalment es fan als CdA de Barruera 
(per a 2n de BTX), a Juneda (per a 1r d’ESO) i a Esterri (per a 2n d’ESO), 
Atapuerca (1r BTX). 

El departament de llengües estrangeres organitza viatges a Londres i a 
París en cursos alterns. 

L’alumnat de 1r de BTX fa un viatge de final de curs al mes de juny. 

Revista INS BdE  Cada any el centre edita la revista BdE on es recullen totes les activitats 
fetes durant l’any el centre en forma d’articles, entrevistes o petits 
reportatges. 

La redacció la porta a terme l’alumnat del centre, especialment el que 
participa en la matèria optativa de revista. El professorat hi col·labora a 
partir de les propostes de l’alumnat i també compta amb l’ajut de l’AMPA. 
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Les instal·lacions amb que compta són: Aula d’idiomes, Aula d’informàtica, Aula 

tecnològica, Biblioteca, Laboratori de Ciències Naturals, Laboratori de Física i Química i 

Sala d’Actes. 

Escola Municipal de Música de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

L’Escola Municipal de Música de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va ser creada el 

1983 i és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament. A l'Escola s'imparteix 

l’ensenyament artístic de música fins a cicle mitjà, i s’ofereix una oferta d’instruments 

àmplia (17 instruments, entre d’altres percussió, guitarra i baix elèctric). Les aules a 

Jornades Culturals Amb la col·laboració i la participació de professorat, alumnat, i famílies es 

realitzen les Jornades Culturals, un conjunt d’activitats formatives, 

esportives, divulgatives, culturals i festives, que contribueixen al procés 

d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat en un marc diferent del que es 

troba diàriament. 

Les Jornades Culturals   ofereixen un programa ampli i variat en el qual 

cada alumne/a pot trobar i escollir aquella activitat que li resulta 

interessant. El ventall de propostes va des dels tallers, en els quals 

l’alumnat hi té una participació activa, fins a les xerrades en què reben 

una informació teòrica sobre qüestions diverses; també poden gaudir 

d’una gran varietat d’oferta esportiva, de la qual destaca l’esquiada. 

Programes d’Innovació 
educativa 

 El centre ha participat històricament en diferents PIE: de salut, de medi 
ambient o de TIC. 

Aquest curs s’ha iniciat el Pla d’impuls a la lectura a primer i segon d’ESO. I 
el curs vinent s’iniciarà, des del departament de tecnologia un Impuls de 
Robòtica. 

Aquest curs s’ha donat per acabat el PELE (Pla Experimental de Llengües 
Estrangeres) que havia començat el 2009. En aquest pla, dues matèries, la 
tecnologia i l’emprenedora de tercer i quart es realitzen amb anglès. 

El PIE “EcoBdE” relacionat amb el medi ambient va donar lloc a 
l’acreditació del centre com a “Escola Verda”. 

Dia Internacional del 
Joc 

L’alumnat dels CF organitza al pati i a la sala d’actes del centre activitats 
adreçades a l’alumnat de les llars d’infants i de P-3, P-4 i P-5 de les escoles 
del municipi per commemorar aquesta data.  

Altres  Fem teatre 
 Concurs de disseny de la felicitació del centre 
 Celebrem la Castanyada 
 Celebrem Sant Jordi. Concurs literari 
 La Gimcana de les llengües 
 Concurs de fotografia 
 Concurs portada agenda AMPA 
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l’Hospitalet de l’Infant es troben al carrer Alamanda núm. 3, i a Vandellòs, als locals de 

l’Auditori. 

Servei Municipal de Català 

En conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya, 

l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ofereix durant el curs escolar una 

oferta de cursos per aprendre a parlar i escriure el català, amb la possibilitat d’obtenir 

els certificats oficials de català. S’ofereix des del nivell bàsic fins al nivell de suficiència 

(nivell C). A més, es desenvolupa el programa Voluntariat per la Llengua, que posa en 

contacte voluntaris catalanoparlants i aprenents dels nivells bàsic i elemental per dur a 

terme sessions de conversa. A més, s’ofereix un programa d’ajuts per atendre les 

despeses de matrícula. 

Servei de Formació d’adults 

 L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ofereix durant el curs escolar 

cursos de preparació per a les persones interessades en l’obtenció del Graduat en 

Educació Secundària, i per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i 

superior. A més, s’ofereix un programa d’ajuts per atendre les despeses de matrícula. 

UNED 

Des del curs 2014-2015, l'Hospitalet de l'Infant és seu d'una Aula Universitària de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). A aquesta Aula, situada a 

l'INS Berenguer d'Entença, s'hi impartiran els estudis següents: Grau en Geografia i 

Història, Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Grau en Enginyeria en 

Tecnologies Industrials i també idiomes (de moment, 1r nivell d'anglès i de francès, 

dins del Centre Universitari d'Idiomes a Distància). 
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Departament de Cultura 

Antena del Coneixement 

El Campus Extens de la URV (CE) és un projecte estratègic de la tercera missió de la 

universitat, la missió territorial, de compromís amb les institucions i els agents motors 

del desenvolupament del territori, en totes les seves dimensions des del vessant més 

sociocultural al més socioeconòmic. 

En compliment del seu compromís amb el territori i per tal d’apropar-hi el 

coneixement, el projecte pretén captar les necessitats de cada territori i donar-hi 

resposta contribuint així al progrés de les comarques meridionals de Catalunya i ho fa 

mitjançant la creació d’una xarxa 

d’antenes del coneixement (AC). Per a la realització de la seva activitat cada antena 

compta amb un/a responsable, un/a professional coneixedor del teixit social i 

econòmic en el qual està immers. 

Al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet es posa en marxa a partir de l’abril de 2012 al 

Centre Cultural Infant Pere. 

El projecte Campus Extens – Antenes del coneixement compta amb la col·laboració de 

l’ajuntament, que posa un espai municipal a disposició de la universitat per a la 

realització de les activitats de les antenes i el suport econòmic de la Diputació de 

Tarragona. 

Equipaments 

Al municipi comptem amb diversos equipaments culturals d’ús públic com: 

 Centre Cultural Infant Pere 

El Centre Cultural Infant Pere és un equipament format pel Teatre - Auditori de 

l'Hospitalet de l'Infant, la Biblioteca Infant Pere, la sala polivalent Bonet 

Castellana i l'Arxiu d'Imatge. La biblioteca forma part de la Xarxa de 

Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. El Teatre – Auditori correspon a un 
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equipament escènic de tipus E1, segons el Pla d’Equipaments Culturals de 

Catalunya, i té una capacitat de 340 persones. El Centre Cultural Infant Pere 

també acull la Regidoria de Cultura i Patrimoni i la seu de l'Antena del 

Coneixement de la URV. 

 Biblioteca Infant Pere 

La Biblioteca Infant Pere és un centre d'informació obert a tots els ciutadans 

que facilita l'accés al coneixement , la cultura i el lleure de manera lliure i 

gratuïta. És un equipament municipal integrat al Centre Cultural Infant Pere i 

adscrit a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. L’espai d’accés 

als usuaris ocupa vora 800 m2 de la planta baixa del Centre Cultural. 

 Centre de visitants 

El Centre de visitants té dues plantes: la planta baixa, on s'ubica la recepció i 

s'explica el monument en relació amb la plana del Coll de Balaguer, un indret 

estratègic des de temps antics; i la primera planta, on s'incideix sobre el 

concepte d'hospital en l'època medieval, vinculat a l'hospitalitat, l'acollida de 

viatgers, pelegrins, pobres...; i també sobre la fundació de l'hospital del Coll de 

Balaguer, la vida a l'hospital i la seva arquitectura singular. 

Per difondre aquests coneixements d'una forma entenedora i amena i alhora 

provocar emocions i divertir els visitants, es faran servir elements de 

comunicació audiovisual i interactiva, com ara recursos audiovisuals, 

reconstruccions històriques, restitucions virtuals, realitats augmentades, etc. 

 Auditori de Vandellòs 

L’Auditori és a Vandellòs, va ser construït el 2005 i té una capacitat per a 155 

persones. Disposa d’equip de so i vídeo, il·luminació, grades mòbils, vestuaris i 

un piano vertical. Els usos són per a espectacles de petit format, audicions i 

classes de l’Escola Municipal de Música i presentacions. A la segona planta, 

amb un altre accés independent, hi ha locals per a entitats i aules de l’Escola 

Municipal de Música. 
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 Biblioteca Jaume Jardí i Gil 

La Biblioteca Jaume Jardí i Gil és un equipament integrat a la Xarxa de 

Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. L’espai d’accés als usuaris ocupa 

vora 160 m2 i disposa de 5.200 documents. 

 Ca La Torre 

Ca la Torre és un equipament cultural format per l'antiga casa pairal de la 

família Gil-Vernet i la torre de defensa del segle XVI, seu de l'Arxiu Històric, amb 

espai per a entitats, i una àrea d'exposició i interpretació del patrimoni. Els 

jardins posteriors a l'equipament estan habilitats per a activitats socials i 

cultural a l'aire lliure, i la torre medieval es pot visitar. 

 Molí de l’oli 

En aquest lloc, amb tota la maquinària en funcionament i una acurada i 

moderna museografia, es pot veure tot el procés de la fabricació de l'oli, des de 

la collita al camp, la moltura, la premsada i la decantació, fins a l'obtenció del 

preuat líquid. La visita es complementa amb la projecció d'una pel·lícula antiga 

rodada al mateix molí i al terme de Vandellòs on els protagonistes són els 

treballadors i les màquines. Unes audioguies amb la veu i els comentaris del 

moliner, ens descobriran un vocabulari d'un temps llunyà. 

Departament de Promoció Econòmica  

IDETSA  

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 

mitjançant IDETSA, dóna servei a les persones i a les empreses, en els àmbits que 

afecten l'ocupació amb l'objectiu de promoure el treball de qualitat. 

IDETSA és l'empresa municipal que vetlla pel desenvolupament econòmic de Vandellòs 

i l'Hospitalet de l'Infant. 

L'objecte social amb el que es va crear la societat és: promocionar, donar suport, 

participar i promoure activitats i serveis que contribueixin al desenvolupament 

econòmic, potenciant iniciatives generadores de riquesa i ocupació en general. Així 
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mateix, la societat podrà assumir el foment i la promoció urbanística i d’obres, la 

construcció, compravenda i tinença d’immobles, la gestió de l’explotació i el 

manteniment dels seus serveis, com a mitjà per a assolir els objectius anteriors. 

Ocupació 

 Borsa de Treball: 

La Borsa de Treball Municipal de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és 

un servei que facilita la intermediació entre l'oferta i la demanda d'ocupació. 

Les seves principals funcions són atendre les persones que es troben en recerca i/o 

millora de feina, i atendre les empreses que busquen candidats per a cobrir els llocs de 

treball adaptats a les seves necessitats. 

 Servei d’Orientació Laboral: 

El Servei d'Orientació Laboral és un servei que dóna suport a la Borsa de Treball 

Municipal, promovent la inserció laboral de totes aquelles persones demandants 

d'ocupació que vulguin adquirir nous recursos per a millorar el seu procés de recerca 

de feina: 

1. Anàlisi de les competències de l'individu, contrastant les característiques de l'usuari 

amb el seu expedient individual (la seva trajectòria laboral, així com la situació actual 

amb la relació de mercat de treball). 

2. Reflexió sobre el perfil personal i professional. 

3. Definir objectius clars i reals d'ocupabilitat. 

4. Confecció d'una agenda de contactes, anotacions i observacions personals respecte 

a la recerca de feina. 

5. Elaboració d'una llista de possibles ocupadors per sectors i zona geogràfica i, segons 

el mitjà emprat, planificar la recerca de feina per a cadascun dels ocupadors. 
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6. Recursos formatius segons el perfil professional. 

7. Ajudar el demandant a valorar quins són els seus punts forts per a una determinada 

candidatura. 

8. Treballar tècniques de màrqueting personal, a través de la presentació d'una 

autocandidatura a una empresa via telèfon i via e-mail. 

9. Consells útils per a afrontar una entrevista de treball. Explicació de les preguntes 

inicials i l'autobiografia. 

El Servei d'Orientació Laboral, està incorporat a la Xarxa d'Orientació Pública de 

Catalunya fet què comporta un treball més coordinat. El SOL, treballa amb els 

anomenats itineraris personals d'inserció (IPI's) dins del projecte impuls del Servei 

d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, amb la finalitat de proporcionar a 

l'usuari/ària eines i instruments que facilitin la seva inserció laboral, afavorint les seves 

competències personals i professionals a través de tutories personalitzades i sessions 

grupals per a l'ocupació. 

Empresa i emprenedoria 

El Servei d'Assessorament Empresarial té com a objectius prioritaris la creació de noves 

empreses cercant la tracció de noves oportunitats empresarials que generin ocupació 

neta al territori, potenciar la diversificació econòmica dels empresaris locals, fomentar 

el desenvolupament d'una nova Cultura Emprenedora fugint del nominalisme, i crear 

noves xarxes de relacions amb els empresaris locals per a aprofundir en la innovació i 

la gestió del coneixement. 

 Servei d’assessorament a emprenedors: 

Els clients objectius a qui va dirigit el SAE, són totes les persones emprenedores en 

situació d'ocupació o atur, que volen crear la seva pròpia empresa o que l'han creat 

durant l'últim any, tota empresa ja existent i en procés de consolidació, i tota empresa 

en reestructuració motivada per les actuals circumstàncies econòmiques. 
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El servei es fonamenta bàsicament en tres àrees d'assessorament (la posada en marxa, 

l'elaboració del pla d'empresa i la consolidació empresarial) que es distribueixen en: 

 Serveis per a la creació d'empreses: 

- Assistència tècnica personalitzada en el procés d'elaboració del Pla d'Empresa fins a 

l'engegada de la nova empresa. Resolució de consultes puntuals relacionades amb 

aspectes relatius a les formes jurídiques, fiscalitat, aspectes comptables i suport 

logístic per a la creació d'una empresa. 

- Orientació sobre les fonts de finançament, ajuts i subvencions a nivell autonòmic, 

estatal i europeu. 

- Emetre informes i certificacions amb signatura de viabilitat de projectes empresarials 

que siguin requerits per entitats bancàries i altres organismes per tramitar noves 

sol·licituds de crèdit, ajuts i subvencions. 

 Serveis per a la consolidació empresarial: 

- Revisar el pla d'empresa, anàlisi de desviacions, establiment de mesures correctores 

mitjançant nous instruments de gestió. 

- Facilitar la formació contínua i específica de caràcter empresarial pels nous 

empresaris. 

- Promoure la cooperació i el coneixement entre empreses. 

 Empreses: 

Ajuts i subvencions: A l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant hi ha dos línies de subvenció per a les empreses: 

* Subvenció per la contractació de treballadors aturats. 
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* Incentius per a la implantació de projectes innovadors i noves activitats estratègiques 

per al municipi. 

* Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte al municipi. 

Guia empresarial: En aquesta Guia Empresarial hi consten les activitats de les 

empreses del municipi que han facilitat les seves dades.  

Formació 

La formació és un servei clau per a la millora i recerca de feina, la millora del 

currículum professional i la millora dels serveis que presten les empreses. 

 Oferta Formativa Presencial: 

IDETSA posa a l’abast de les persones interessades, una oferta de formació pràctica i 

de qualitat per ampliar el seu currículum i la seva formació dins dels sectors de més 

potencial de creixement al nostre territori. 

IDETSA ha dissenyat tres grans blocs formatius: 

1. Els cursos, espais de formació teòrico-pràctica de llarga durada amb l’objectiu de 

millorar la formació i l’ocupabilitat de les persones interessades. 

2. Les càpsules, per ampliar i despertar l’interès per nous sectors d'activitat. 

3. Els itineraris, la nostra proposta, és una formació integrada per la combinació de 

cursos i càpsules que té com a resultat la formació en dos dels sectors de més alta 

ocupabilitat del territori. 

Enfila el teu futur 

El servei d’assessorament a emprenedors, amb la col·laboració del Departament 

d’Empresa i Ocupació, organitzen anualment aquest programa al qual poden participar 

els joves de l’Institut Berenguer d’Entença que estudien 4t curs de l’ESO, Batxillerat o 

1r curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà. 
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Enguany s’ha celebrat la novena edició, la qual ha tingut un total de participants de 44 

alumnes de Batxillerat i cicles formatius de l’INS Berenguer d’Entença. Han presentat 

projectes vinculats a diversos sectors econòmics, com l’educació en el lleure, 

l’assistència a la gent gran, les noves tecnologies i els videojocs o la venda online. 

L’objectiu dels Premis ‘Enfila el teu futur’ per a joves emprenedors és promocionar 

econòmicament el territori, potenciar la seva diversificació econòmica, i aprofundir en 

la difusió de l’esperit emprenedor, ampliant el coneixement dels joves a altres 

alternatives laborals basades en el treball per compte propi. 

Infraestructures 

Actualment, IDETSA disposa de les següents infraestructures: 

 Viver d’Empreses: És un espai obert a les empreses que consta de sales de 

reunions i aules de formació. Al Viver també hi ha naus pre-industrials en les 

quals es poden ubicar futurs emprenedors amb lloguers accessibles durant un 

període màxim de 5 anys. 

 Viver Tecnològic: Es tracta d’un espai format per 6 naus industrials, 18 

despatxos i una sala de formació que poden ser llogades per noves empreses 

de l’àmbit tecnològic durant un període màxim de 5 anys. Transcorregut aquest 

termini, l’objectiu principal d’IDETSA és que els emprenedors coneguin la 

veritable realitat del mercat i deixin pas a noves generacions emprenedores.  A 

més, per tal de satisfer la necessitats dels emprenedors, agents comercials, 

freelance, dissenyadors i autònoms, han creat “LA COWMUNITAT”, un espai de 

co-working que posa a l’abast tot l’espai necessari per realitzar reunions, 

trobades, formacions, entre d’altres.  

 Fibra Òptica Polígon Les Tàpies: És la novetat d’aquest 2016. IDETSA s’ha 

proposat donar servei de connexió a Internet a la població de l’Hospitalet de 

l’Infant, mitjançant el servei professional de fibra òptica. Aquesta proposta 

també obre el camí a empreses que necessiten de grans plataformes de 

connexió a Internet per a desenvolupar la seva feina, com és el cas de Profile. 
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Aquesta empresa ofereix serveis professionals, que van des del outsourcing 

(subcontratació de serveis) fins el posicionament web amb projectes creats a 

mida del contractant. A més, també presten serveis que afavoreixen 

l’optimització de recursos comercials (IROS, per les seves sigles en anglès, 

Intelligent Resources Optimization Services), amb els quals es pretén facilitar la 

feina de les empreses contractants, emprant els recursos dels quals disposen i 

potenciant-los al màxim nivell.  

MIDIT 

La MIDIT (Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip) és un ens públic supralocal, que és 

regit pel PLE. Aquest està format per tres regidors/es de cadascun dels ajuntaments 

que en formen part i la Secretaria.  

La MIDIT s’encarrega de promoure diversos projectes mancomunats, com el Servei 

d’Atenció a Domicili, naus industrials, entre altres. 

A més, la MIDIT ha elaborat el Pla Estratègic MIDIT 2020, un pla de planificació 

estratègica, amb l’objectiu de prevenir els factors que poden incidir en les fluctuacions 

de l’ocupació i l’activitat econòmica, alhora que propiciar processos que afavoreixin la 

diversificació econòmica i la creació de llocs de treball. Una altra vessant d’aquest pla 

és integrar el sector privat de manera activa, mitjançant el consens i l’aportació d’idees 

i opinions, de manera que el resultat final d’aquest procés sigui un Pla Estratègic de 

Promoció Econòmica público-privada.  

El Pla estratègic es desenvolupa al voltant de quatre eixos principals, els quals són: 

- Eix 1: Enfortiment de la industria turística (valoració dels recursos que es poden 

transformar en “productes turístics”, suport a la modernització dels 

establiments d’allotjament, restauració, serveis i comerç, homogeneïtzació dels 

nuclis principals dels territoris d’interior –Vandellòs, Tivissa i Pratdip– i 

modernitzar les infraestructures públiques).  
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- Eix 2: Territori amb especialització energètica (diversificació de producció 

energètica en un territori especialitzat –energia eòlica–, producció d’energia 

nuclear i reforç amb tèrmica de cicle combinat). 

- Eix 3: Reconversió agroalimentària i especialització en qualitat (producció 

controlada d’alta qualitat de productes autòctons, ampliació de l’oferta de 

productes locals i establiment d’un circuit de distribució directa d’aquests 

productes). 

- Eix 4: Aprofundiment en la institucionalització público-privada (cerca de nous 

àmbits de col·laboració i interacció público-privada, acompanyament i suport a 

les institucions en l’execució d’accions i projectes).  

La MIDIT també organitza una fira de producte local, cuina i clotxa de les Terres del 

Mestral, els “Fruits de la Terra”. Aquest esdeveniment es celebra al nucli antic de 

l’Hospitalet de l’Infant, el primer divendres i dissabte de juliol, la qual cosa afavoreix 

que tant els habitants del municipi com els visitants/turistes coneguin els productes 

locals del territori MIDIT.  

Els objectius principals de la fira són donar suport als productors locals en la difusió 

dels seus productes, alhora que promocionar la gastronomia del territori (participació 

de restauradors), donant a conèixer el territori mitjançant la marca Terres de Mestral.  

Hi participen cellers, agrobotigues, transformadors de producte (elaboradors, 

restaurants...) del territori MIDIT, provinents de Tivissa, Pratdip i Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant. 
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ENTITATS JUVENILS DEL MUNICIPI 

En els últims anys hem tingut diverses entitats considerades juvenils, però o bé, es 

mantenen inactives com l’AMEH o han reorientat les seves accions com el cas de AMA 

que ha deixat de fer el PALMFEST i s’ha centrat en un altre festival de format més 

petit, el TWINPALM, que rep recolzament del Departament de Cultura. 

En l’actualitat comptem amb 2 entitats juvenils al municipi, una a Vandellòs i una altra 

a l’Hospitalet. 

Associació de Joves de Vandellòs (AJV) 

L’Associació de Joves de Vandellòs és una entitat 

sense ànim de lucre formada pels joves de Vandellòs. 

Tenen com a objectiu  servir com a eix per relacionar 

diferents colles i generacions de joves així com 

defensar els interessos del jovent en tots els àmbits. 

També organitzen actes festius i culturals destinats, 

principalment, però no exclusivament, als joves del 

poble. 

El seu projecte més important és el FESTIVAL DE 

L’AGLÀ que se celebra al novembre. 

Any de constitució: 2011 

Contacte: associaciojovesvandellos@gmail.com | Facebook 

  

https://www.facebook.com/associaciojovesvandellos
https://www.facebook.com/aglavandellos/
https://www.facebook.com/aglavandellos/
mailto:associaciojovesvandellos@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Joves-Vandell%C3%B2s/358082654303017
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Associació de Joves de l’Hospitalet (AJH) 

 L’Associació de Joves de l’Hospitalet, neix de 

la idea d’organitzar i dinamitzar activitats 

socioculturals, recreatives i esportives i té el 

propòsit d’incloure a tota aquella gent que 

vulgui treballar amb una orientació clara, 

cap a la promoció dels valors socials i la 

involucració dels joves. 

El seu projecte més important fins a la data 

és el WINDSOUND que s’ha celebrat al juny durant les festes de Sant Pere. 

Any de constitució: 2015 

Contacte: associaciojovesinfant@gmail.com | Facebook  

https://www.facebook.com/associaciojovesinfant
mailto:associaciojovesinfant@gmail.com
https://www.facebook.com/associaciojovesinfant
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ANÀLISI DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 

Polítiques de Participació i lleure 

Què tenim? 

 Dos casals destinats als joves del municipi, un a l’Hospitalet i l’altre a Vandellòs. 
Cadascun d’aquests amb recursos suficients per atendre les seves necessitats.  

 Un bug d’assaig d’us gratuït per a joves del municipi 

 Programa “Tok’l 2” coordinat amb el departament de joventut de Mont-roig del 
Camp, en el qual hi ha programades sortides mensuals. 

 Programa Juvenil propi composat per tallers, excursions, jocs i dinàmiques, etc. 
Per dinamitzar els casals de joves del municipi. 

 Gran quantitat d’associacions dintre del municipi amb un ampli ventall de 

propostes culturals, festives, etc. 

 Existència de dos entitats juvenils amb programes diversos d’oci. 

 Comissió de penyes amb elevada participació juvenil per a l’organització de les 

festes de Sant Roc. 

 Existència d’un skatepark a l’Hospitalet i un altre a Vandellòs 

Propostes d’acció 

 Fomentar el voluntariat entre els joves 

 Unificació de la difusió dels esdeveniments destinats als joves.  

 Creació d’una taula jove d’entitats i altres col·lectius joves. 

 Promoure activitats per a joves adults. 

 Ampliació del skatepark de l’Hospitalet  

 Millora del bug d’assaig 

 

 



  

 

   

P LJ   
16 -19 

2016 

Polítiques de Cohesió social 

Què tenim? 

 Coordinació entre la policia local i els centres escolars per fer front a 

l’absentisme escolar, mobilitat escolar,consum de tòxics... 

 Cursos de català per nouvinguts a càrrec del consell comarcal. 

 Treball conjunt dels centres educatius i els casals de joves per treballar les 

necessitats dels joves immigrants i promoure la seva inclusió. 

 Treball conjunt amb Serveis socials, per recolzar famílies i menors en risc 

d’exclusió social o amb problemàtiques socioeconòmiques. 

 Treball conjunt amb el CAP, per millorar la salut jove dels joves, a través de 

formacions de sexualitat, violència masclista, bullying, consum de tòxics, salut 

mental...  

 Oferta d’activitats destinades als joves dels dos nuclis del municipi, per tal de 

facilitar la relació entre ells. 

 Programa de Joves amb compromís; programa de voluntaris joves per la 

integració i cohesió social en diferents esdeveniments i actes.  

Propostes d’acció 

 Continuar fomentant el voluntariat i la cohesió social a través de la 

determinació d’actes de benefici social a la vegada que es potencia 

l’empoderament jove.  

 Treballar temàtiques rellevants en les etapes juvenils, com poden ser la  

igualtat i prevenció en violència masclista, en identitat de gènere, i orientació 

sexual.  
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Polítiques de Salut i Esport 

Què tenim? 

 

 Existència d’un Centre d’Atenció Primària obert a la nit durant els mesos d’estiu 

i d’un servei d’ambulàncies. 

 Serveis addicionals contractats per l’Ajuntament, com la psicòloga i la 

nutricionista. 

 Formació del personal de Joventut com a Agents de Salut Jove. 

 A través del programa Salut i Escola, s’ofereix als joves la possibilitat de fer 

consultes sobre temes de salut de forma anònima. 

 Punts de salut al carrer col·locats en diferents ubicacions amb l’objectiu de 

incentivar la gent a fer esport en qualsevol moment. 

 Existència de diverses instal·lacions esportives que ofereixen un gran ventall 

d’opcions per practicar esport. 

 L’ajuntament cedeix als centres educatius tant les instal·lacions com els 

materials per a la pràctica esportiva dels alumnes, tant de la Escola, com de 

l’Institut. 

 Preus especials per al joves per a la utilització de les instal·lacions esportives. 

 Gran nombre d’entitats esportives a les quals se’ls dota de subvencions i que 

amplien l’oferta esportiva del municipi. 

 Activitats a la programació juvenil que promouen la salut física i psíquica dels 

joves, a través de cursos, tallers i campanyes. 

 Existència de diversos gimnasos, centres de salut i fisioteràpia privats. 

Propostes d’acció 

 Organitzar accions (tipus cinefòrum, tallers, campanyes i xerrades) per tal de 

tractar temes de rellevància per als joves, com són les addiccions, salut sexual, 

hàbits alimentaris, beneficis de l’activitat física, prevenció... 

 Crear d’una taula municipal multidisciplinar de salut amb l’objectiu  de donar 

resposta a qüestions de salut dels habitants del municipi. Amb la creació 
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d’aquest espai pretenem fomentar les conductes saludables i promoure 

l’educació per a la salut d’una manera transversal. 

 Continuar incloent activitats esportives a les programacions juvenils. 

 Promocionar tallers d’educació emocional per joves. 

Polítiques Educatives 

Què tenim? 

 Disposem d’un centre on es pot cursar Educació Secundària Obligatòria 

 A l’Institut es pot estudiar Batxillerat de les branques d’Humanitats i Ciències 

Socials, de Ciències i Tecnologia. 

 A l’Institut es realitza orientació formativa de forma puntual. 

 Cicle Formatiu de Grau Mig d’Atenció a persones en situació de dependència 

 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil. 

 Aula Universitària de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

on s’hi imparteixen els estudis següents: Grau en Geografia i Història, Grau en 

Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Grau en Enginyeria en Tecnologies 

Industrials i també idiomes. 

 Hi ha una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC). 

 Escola de música autoritzada pel Departament d’Ensenyament amb molta 

varietat d’instruments. 

 Cursos de Català des del nivell bàsic fins al de suficiència (nivell C) amb 

possibilitat d’ajudes per assumir la despesa de la matrícula. 

 Cursos de preparació per les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i 

Superior, Proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys i curs per la 

lliure obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

 Les biblioteques estan ubicades en instal·lacions en les condicions òptimes per 

a l’estudi i la consulta dels usuaris. 

 “L’Hora del Deure” que és un espai exclusivament per a fer deures, estudiar o 

fer treballs al Casal de Joves de l’Hospitalet de dimarts a dijous de 16h a 18h. 

 Col·laboració entre l’Institut i l’Ajuntament a través de diferents departaments: 

Ensenyament, Joventut, Salut, Promoció Econòmica, Benestar... 
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Propostes d’acció 

 Potenciar el Casal de Joves com a punt de referència per l’assessorament 

educatiu. 

 Enfortir la relació del Departament de Joventut amb l’Institut. 

Polítiques Culturals 

Què tenim? 

 Antena del Coneixement de la URV. 

 Agenda de cinema d’actualitat tant a Vandellòs com a l’Hospitalet a baix preu i 

amb periodicitat setmanal. 

 Suport a les entitats culturals del municipi amb la dotació de subvencions. 

Aquestes entitats augmenten l’oferta cultural del municipi amb festes, 

espectacles, trobades... 

 Clubs de lectura a totes dues biblioteques del municipi. 

 Pàgina web dinàmica (www.culturaalabast.cat) per a donar la informació 

cultural que l’ajuntament ofereix al municipi, i que integra una plataforma de 

venda d’entrades als espectacles i sessions. 

 Agenda trimestral que inclou diversos esdeveniments culturals com: concerts, 

obres teatrals, exposicions... 

 El programa Tok’l 2 ofereix sortides culturals durant tot l’any per joves. 

 Hem realitzat un curs de Teatre al Casal de Joves a demanda dels mateixos 

joves. 

Propostes d’acció 

 Continuar oferint activitats culturals pels joves a través dels programes de 

Joventut. 

 Fomentar la lectura entre els joves. 

 Realitzar altres cursos de caire cultural al Casal de Joves. 

 Habilitar espais lliures per la manifestació de l’art urbà. 
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Polítiques Ocupacionals 

Què tenim? 

 

 Borsa de treball municipal al Departament de Promoció Econòmica. 

 Itineraris personals d’inserció per a les persones aturades.  

 Serveis d’assessorament a emprenedors/es amb col·laboració amb la xarxa 

INICIA. 

 Premis ‘Enfila el teu futur’ per la creació de projectes empresarials d’alumnes 

de l’INS Berenguer d’Entença. 

 Cursos formatius subvencionats, sempre i quan es compleixin els requisits 

mínims d’assistència. 

 Subvenció per la contractació de treballadors aturats. 

 Incentius per a la implantació de projectes innovadors i noves activitats 

estratègiques per al municipi. 

 Els Punts Òmnia de Vandellòs i de l’Hospitalet col·laboren en el procés de 

recerca de feina amb la cerca on-line i la millora de les competència en l’ús de 

les noves tecnologies. 

 Assessorament laboral puntual des del Casal de Joves a aquells/es joves que 

necessitin suport i orientació per a cercar feina. 

 Contractació de persones aturades empadronades al municipi durant 6 mesos 

per part de l’ajuntament en Plans d’Ocupació municipals. 

Propostes d’acció 

 

 Servei d’assessorament laboral per a joves i Creació d’una borsa de treball 

específica que respongui a les necessitats concretes d’aquest col·lectiu, així 

com una borsa d’empreses interessades en contractar joves per temporades. 

 Apropament dels joves a diferents professions a través de xerrades de joves 

emprenedors o tallers per conèixer diverses experiències laborals. 

 Promocionar taller de professions tradicionals. 
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Polítiques de Mobilitat 

Què tenim? 

 Servei de Bus Municipal que uneix  els diferents nuclis poblacionals del municipi. 

 Servei del bus jove que apropa als joves de Vandellòs a l’oci nocturn de 
l’Hospitalet tots els dissabtes de l’any fins les 3,30h de la matinada. 

 Diverses línies d’autobús que uneixen el municipi amb altres punts de 
Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana 

 Comunicació amb nuclis importants de la província de Tarragona, de Catalunya i 
la comunitat Valenciana a través de: 

o  l’autovia A-7 i de l’autopista AP-7 

o Comunicació amb Móra d’Ebre a través de la C-44 

 Proximitat de l’aeroport de Reus 

 Proximitat i bona comunicació amb l‘estació de tren del Camp de Tarragona 
(AVE) 

 Existència del Port esportiu. 

 Existència d’espais aptes per a aterrar helicòpters en situacions d’emergència. 

 Existència de l’estació de RENFE a l’Hospitalet que comunica la població amb les 
diferents localitats dels trens de mitja distància entre Barcelona i València  

 Existència de diferents empreses de taxis. 

 Xarxa de carril bici 

Propostes d’acció 

 Tornar a impulsar el programa “Compartir cotxe”. 

 Efectuar campanyes que promoguin l’ús de la bicicleta entre els joves per al 

transport urbà.  
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Polítiques d’Habitatge 

Què tenim? 

 Nuclis de població amb necessitat d’habitatge jove. 

 Gran nombre de vivendes buides. 

Propostes d’acció 

 Creació d’una borsa d’habitatge jove. 

 Aconseguir que els gestors de la borsa d’habitatge jove de la generalitat que es 

troben a la oficina jove de Reus  vinguin una vegada a la setmana per 

assessorar als joves sobre la emancipació.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Disseny 

 OBJECTIUS 

POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ I LLEURE 

Objectius generals Objectius específics 
Fomentar la implicació activa dels i les joves en 
aspectes relacionats amb el municipi 

 Incrementar la presència i participació dels joves en la comissió de festes. 
 Fer possible la experimentació de la responsabilitat per part dels i de les joves.  

Potenciar l’associacionisme juvenil  Oferir a les entitats juvenils un espai per donar-se a conèixer als més joves, i així, augmentar 
el nombre de socis. 

 Assessorar en la creació de noves associacions juvenils. 

Disminuir les desigualtats socials dels i les joves  Garantir l’accés de les activitats a tots i totes els i les joves del municipi. 
 Treballar els vincles relacionals entre els joves immigrants i els autòctons. 
 Crear espais de relació entre els joves de Vandellòs i els de l’Hospitalet.   

Fomentar el voluntariat entre els joves  Incentivar els i les joves a involucrar-se en tasques de voluntariat. 
 Fer participar els i les joves en el canvi social. 

Crear una taula jove  Conèixer les demandes dels i les joves del municipi respecte al Departament de Joventut o 
l’Ajuntament. 

 Informar  als i les joves de les línies d’actuació del Departament de Joventut. 
 Facilitar la participació dels joves en les activitats programades.  
 Vehicular les demandes dels i les joves vers l’Ajuntament.  

Potenciar la creativitat musical dels joves   Proporcionar un espai adequat per a que els grups de música joves puguin assajar.  
 Promocionar les actuacions en directe d’aquests grups.  

 Propostes d’actuació 

o Creació de borsa de voluntaris 
o Incorporació del Carnet Jove Municipal 
o Assessorament en la creació d’associacions juvenils 
o Suport a les entitats en el desenvolupament de la seva activitat 
o Elaborar un catàleg que inclogui totes la programació d’activitats per a joves adults 



 

 

   

o Adequar el bug d’assaig a les necessitats dels usuaris 
o Promoció de les actuacions en directe dels grups de música joves 

 

  

POLÍTIQUES DE COHESIÓ SOCIAL 

Objectius generals Objectius específics 

Reduir les conductes intolerants dels joves vers altres 

col·lectius 

 Fomentar la igualtat ja sigui per raó de sexe, raça, religió, identitat sexual... 
 Treballar l’empatia 
 Millorar les relacions entre els joves 
 Reconduir les reaccions agressives cap a altres formes de actuar 

Millorar la comunicació interdepartamental  Realitzar coordinacions amb altres professionals per marcar línies d’actuació més sòlides en 
matèria de joventut. 

 Potenciar la coordinació amb Benestar Social 

Propostes d’actuació 

o Campanyes de sensibilització sobre col·lectius vulnerables 
o Coordinació del departament de joventut amb Benestar Social 



 

 

   

 

  

POLÍTIQUES DE SALUT i ESPORTIVES 

Objectius generals Objectius específics 

Promoure hàbits saludables 
 Organitzar xerrades i tallers per a la promoció de valors saludables. 
 Fomentar actituds higièniques a través de la dinamització del Casal. 

Informar sobre qüestions relacionades amb salut i 
esport 

 Aclarir els dubtes que puguin tenir els i les joves en temes de salut o en cas de no disposar de la 
informació necessària, derivar-los al servei adequat. 

 Realitzar xerrades amb diferents professionals sobre temes de salut. 

Fer de l’esport una eina saludable per fomentar la 
cohesió social 

 Organitzar tallers de pràctica esportiva 
 Fer excursions per apropar els joves a la natura 
 Proposar sortides en bicicleta o patins al voltant del poble 

Crear una taula multidisciplinar de salut jove 
 Debatre els problemes de salut que afecten als joves del municipi. 
 Realitzar activitats que promoguin els hàbits saludables. 

Promoure les conductes saludables respecte 
l’alimentació i l’exercici físic 

 Estructurar una campanya conjunta amb la societat per promoure els hàbits saludables.  
 Portar a terme la difusió i publicitat d’una campanya saludable.   

 Propostes d’actuació 

o Xerrades de promoció d’hàbits saludables i esports 
o Xerrades  relacionades amb la salut 
o Servei d’assessorament  i informació sobre qüestions relacionades amb la salut  
o Excursions i sortides al camp 
o Sortides en bicicleta/patins  
o Tallers de caire esportiu 
o Creació d’una taula municipal de salut 
o Promoció dels hàbits saludables entre la població jove 



 

 

   

 

 

 

  

POLÍTIQUES EDUCATIVES 

Objectius generals Objectius específics 

Fomentar el casal de joves com a punt de referència per a 
l’assessorament educatiu. 

 Assessorar als joves amb necessitats educatives especials sobre altres alternatives de 
formació. 

 Incentivar als joves amb desadaptació del medi escolar a continuar amb la seva 
formació. 

 Informar a tot tipus d’alumnat sobre totes les branques d’estudis existents. 
 Afavorir la reducció del nombre de joves amb fracàs escolar. 

 

Enfortir la relació entre el Departament de Joventut i l’Institut  Realitzar coordinacions amb l’equip directiu de l’Institut pel traspàs d’informació tant 
d’interès juvenil com professional. 

 Mantenir informats als joves, de manera continuada de totes aquelles propostes que es 
porten a terme als casals de joves. 

 Iniciar projectes conjunts entre el departament de joventut i l’Institut 
 

Propostes d’actuació 

o Assessorament formatiu des del Casal de Joves. 
o Informar dels serveis que oferim des del Casal de joves. 
o Dissenyar activitats i projectes destinades als joves en el seu horari lectiu d’institut. 

 



 

 

   

 

  

POLÍTIQUES CULTURALS 

Objectius generals Objectius específics 

Continuar oferint activitats culturals pels joves a través dels programes 
de joventut. 

 Fomentar la participació dels joves en les activitats culturals del 
municipi. 

 Afavorir les relacions entre els joves del municipi. 
 Enfortir les relacions entre els joves immigrants i els autòctons. 

Fomentar la lectura entre els joves 

 Millorar l’expressió oral i escrita dels joves. 
 Incentivar als joves a gaudir de la lectura. 
 Estimular la creativitat. 

 

Realitzar altres cursos de caire cultural al casal de joves 
 Estimular la creativitat. 
 Incentivar la participació dels joves en els diversos tallers. 
 Enfortir les relacions entre els joves.  

Realitzar projectes culturals per donar cabuda a joves creatius 

 Fomentar la participació dels joves en les activitats culturals del 
municipi. 

 Estimular la creativitat. 
 Crear un espai de lliure expressió creativa. 

Propostes d’actuació 

o Coordinacions periòdiques amb el departament de cultura. 
o Creació d’una Biblioteca Lliure al Casal de joves d’Hospitalet. 
o Iniciar projectes per a joves de caire cultural. 
o Projecte “Murs lliures” 

 



 

 

   

 

 

  

POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Objectius generals Objectius específics 

Assessorar els joves en la cerca de feina 

 Ajudar els joves a redactar un currículum vitae. 
 Fomentar la cerca de feina a través dels diferents recursos existents 

(Idetsa, Internet, entrega presencial de currículums, el servei 
d’ocupació de Catalunya...) 

 Ajudar els i les joves a preparar-se una entrevista de feina. 
 Assessorar de forma puntual sobre els seus drets laborals. 

Incentivar a la millora del seu perfil laboral 
 Informar sobre les diferents formacions no reglades que s’ofereixen 

tant des del municipi com de fora. 
 Facilitar la cerca d’altres formes de treball no remunerades 

(pràctiques, voluntariat, camps de treball...) 

Guiar els joves en la confecció del seu itinerari acadèmic. 

 Informar els joves sobre les diferents vies formatives a les quals pot 
accedir. 

 Orientar els joves en la cerca de la seva vocació professional, la qual 
requerirà fer un recorregut per l’itinerari acadèmic a seguir.  

Propostes d’actuació 

o Servei d’assessorament laboral als casals de joves del municipi. 
o Creació d’una borsa de treball jove. 
o Prospecció d’empreses turístiques durant la temporada d’estiu. 
o Creació d’una guia de recursos relacionats amb la feina. 



 

 

   

 

POLÍTIQUES DE MOBILITAT 

Objectius generals Objectius específics 

Facilitar la mobilitat dels i de les joves tant dins com 
fora del municipi 

 Facilitar la mobilitat dels joves que estudien fora del municipi 
 Promocionar els mitjans de transport sostenibles 

 

Reduir el risc d’accidents  Promoure els valors de la conducció responsable 
 

Propostes d’actuació 

o Continuar amb el programa “Compartir cotxe” 
o Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta  

POLÍTIQUES D’HABITATGE 

Objectius generals Objectius específics 

Facilitar el procés d’emancipació dels i de les joves  Assessorar els i les joves sobre qüestions relacionades amb l’habitatge. 
 Facilitar l’accès dels joves a un habitatge 
 Aconseguir itinerància d’un professional del departament d’habitatge al nostre 

municipi 

Propostes d’actuació 

o Creació d’una borsa d’habitatge jove 



 

 

 ACTUACIONS 

 

Creació d’una borsa de voluntaris 

Eix Polítiques de participació i lleure 

Objectiu general Fomentar el voluntariat entre els joves 

Objectiu específic   Incentivar els i les joves a involucrar-se en tasques de voluntariat. 
 Fer participar els i les joves en el canvi social 

Descripció de 
l’actuació 

Es crearà una borsa de voluntaris, els quals col·laboraran  en les activitats 
que es realitzin de forma lliure i solidària, sempre sense contraprestació 
econòmica. L’objectiu principal d’aquesta borsa és el desenvolupament de  
l’autonomia dels joves implicats, tot prenent consciència de la importància 
de la tasca voluntària, imprescindible en un marc de canvi social. 
Es tracta d’un projecte que promou valors de treball en equip, empatia, 
solidaritat, esforç, resolució ràpida de problemes, assertivitat... 
Les accions inclouran campanyes solidàries, voluntariat al parc de Nadal 
entre altres.  

A qui es dirigeix 
 

Joves d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys (Amb possibilitat 
d’augmentar el rang d’edat, si és necessari, a altres edats) 

Indicadors d’avaluació 
 

- Nombre de joves incorporats a la borsa de voluntaris 
- Participació en les activitats voluntàries. 
- Enquesta de satisfacció a omplir per les persones que reben l’acció 

voluntària.  
Agents implicats  Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament  

 

Creació d’un carnet jove municipaL 

Eix Polítiques d’oci i lleure 

Objectiu general Fomentar la identificació amb el servei de Joventut   

Objectiu específic  Incentivar els joves a proposar activitats que els hi agradin. 
 Formar part de la comunitat usuària dels Casals de Joves. 

Descripció de 
l’actuació 

El Departament de Joventut comptarà amb una base de dades creada a 
partir dels carnets joves municipals. 

A qui es dirigeix Tots els joves 

Indicadors d’avaluació - Nombre de carnets joves municipals emesos. 
- Nombre de participants en les activitats dels programes Fest@’l 

teu i Tok’l 2. 
Responsable Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament 

 



 

 

   

Assessorament en la creació d’associacions / 
Suport a les entitats en el desenvolupament de la seva activitat 

Eix Polítiques de participació 

Objectiu general  Fomentar la implicació activa dels i les joves en aspectes 
relacionats amb el municipi  

 Potenciar l’associacionisme juvenil 
Objectiu específic  Incrementar la presència i participació dels joves en la comissió de 

festes. 
 Fer possible la experimentació de la responsabilitat per part dels i 

de les joves.  
 Conscienciar als joves de la responsabilitat davant de totes 

aquelles actuacions com a tals. 
 Oferir a les entitats juvenils un espai per donar-se a conèixer als 

més joves per tal d’incrementar el nombre de socis. 
 Assessorar en la creació de noves associacions juvenils. 
 Incentivar els i les joves a involucrar-se en tasques de voluntariat. 

Descripció de 
l’actuació 

Assessorament als joves en la creació d’associacions i la importància de la 
seva participació en els esdeveniments del municipi, remarcant la 
responsabilitat que comporta. 

A qui es dirigeix Tots els joves 

Indicadors d’avaluació - Grau de participació dels joves en els esdeveniments. 
- Nombre d’associacions de nova creació. 
- Nombre d’esdeveniments organitzats per les entitats amb suport 

del departament de joventut 
Responsable Departament de Joventut 
Finançament Ajuntament 

 

Elaboració d’un catàleg d’activitats per a joves adults 

Eix Polítiques de participació i lleure 
Objectiu general Informar adequadament els joves adults de les activitats que poden 

realitzar al municipi.  
Objectiu específic  Informar  als i les joves de les línies d’actuació del Departament de 

Joventut. 
 Facilitar la participació dels joves en les activitats programades.  

Descripció de 
l’actuació 

S’elaborarà un catàleg on es recolliran totes les activitats per a joves des 
dels 18 als 35 anys.  

A qui es dirigeix 
 

Joves majors d’edat 

Indicadors d’avaluació 
 

- Nombre de joves que sol·licitin i/o utilitzin aquest recurs. 
- Participació en les activitats. 
- Enquesta de satisfacció a omplir per les persones usuàries del 

recurs.  
Agents implicats  Departament de Joventut 
Finançament Ajuntament  

 



 

 

   

 

Adequació del bug d’assaig /                                                                      
Promoció de les actuacions en directe d’aquests grups 

Eix Polítiques de participació i lleure 

Objectiu general Potenciar la creativitat musical dels joves 
Objectiu específic  Proporcionar un espai adequat per a que els grups de música joves 

puguin assajar.  
 Promocionar les actuacions en directe d’aquests grups. 

Descripció de 
l’actuació 

Es durà a terme l’adequació del bug d’assaig per tal que els grups joves de 
música del municipi puguin tenir accés a l’espai d’assaig. 

A qui es dirigeix Tots els joves del municipi 

Indicadors d’avaluació 
 

- Nombre de joves que utilitzin aquest espai. 
- Enquesta de satisfacció i propostes de millora a omplir per les 

persones usuàries de l’espai. 
Agents implicats  Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament  

 

 

 

Campanyes de sensibilització sobre col·lectius vulnerables 

Eix Polítiques de cohesió social 

Objectiu general Reduir les conductes intolerants dels joves vers altres col·lectius 

Objectiu específic  Fomentar la igualtat ja sigui per raó de sexe, raça, religió, identitat 
sexual... 

 Treballar l’empatia 
 Millorar les relacions entre els joves 
 Reconduir les reaccions agressives cap a altres 

Descripció de 
l’actuació 

L’actuació s’estructurarà al voltant de campanyes de sensibilització sobre 
temàtiques rellevants en les etapes juvenils, com poden ser la  igualtat i 
prevenció en violència masclista, en identitat de gènere, i orientació 
sexual.  

A qui es dirigeix Tots els joves 
Indicadors d’avaluació - Observació: canvi de conducta o d’actitud vers un conflicto 

determinat. 

Responsable Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament 

 

 

 

 



 

 

   

Coordinació del Departament de Joventut amb Benestar Social 

Eix Polítiques de cohesió social 
Objectiu general Millorar la comunicació interdepartamental 
Objectiu específic  Realitzar coordinacions amb altres professionals per marcar línies 

d’actuació més sòlides en matèria de joventut. 
 Potenciar la coordinació amb Benestar Social 

Descripció de 
l’actuació 

Aquesta coordinació entre el Departament de Joventut i el de Benestar 
Social permetrà definir les línies d’actuació per tal que els dos 
departaments, davant un conflicte determinat actuïn de la mateixa 
manera.  

Indicadors d’avaluació - Nombre de reunions amb Benestar Social 
- Nivell de coordinació amb Benestar Social 
- Resolució satisfactoria de certs conflictes a tractar per part dels 

dos departaments. 
Responsable Departament de Joventut / Benestar Social 

 

 

Xerrades de promoció d’hàbits saludables / 
Xerrades relacionades amb la salut 

Eix Polítiques de salut i esportives 

Objectiu general Promoure hàbits saludables 
Objectiu específic  Organitzar xerrades i tallers per a la promoció de valors 

saludables. 
 Fomentar actituds higièniques a través de la dinamització del 

Casal. 
Descripció de l’actuació 
 

Organització de diverses xerrades que fomentin els valors saludables i les 
actituds higièniques. Serà necessari fer èmfasi en la importància de 
l’esport en un estil de vida saludable. Aquestes xerrades es faran de 
manera periòdica, per tal d’obtenir resultats reals i mesurables. Els 
dinamitzadors dels casals són els encarregats de fer una bona difusió i de 
fomentar la participació dels joves. 

A qui es dirigeix 
 

Tots els joves 

Indicadors d’avaluació - Grau d’assistència dels joves en les xerrades 
- Nombre de consultes relacionades amb la salut, tant als casals 

com als centres d’assistència del municipi. 
- Enquesta de satisfacció a omplir per part dels joves. 

Agents implicats Departament de Joventut. 

Finançament Ajuntament 

 

 

 

 



 

 

   

Servei d’assessorament i informació sobre qüestions relacionades 
amb la salut 

Eix Polítiques de salut i esportives 

Objectiu general Informar sobre qüestions relacionades amb la salut 

Objectius específics  Aclarir els dubtes que puguin tenir els i les joves en temes de salut, 
o en cas de no disposar de la informació necessària, derivar-los al 
servei adequat. 

 Realitzar xerrades amb diferents professionals sobre temes de 
salut. 

Descripció de l’actuació Organització de diverses xerrades relacionades amb temes de salut a 
càrrec de personal del centre d’assistència primària i/o agents de salut. 
Aquestes xerrades es faran de manera periòdica per tal d’afavorir actituds 
higièniques i saludables. Amb aquestes xerrades pretenem resoldre els 
dubtes que puguin tenir els i les joves respecte a diferents temàtiques de 
salut. Els dinamitzadors dels casals són els encarregats de fer una bona 
difusió i de fomentar la participació dels joves. 

A qui es dirigeix Tots els joves 

Indicadors d’avaluació 

 

- Nombre de consultes relacionades amb la salut, tant als casals 
com als centres d’assistència del municipi. 

- Nombre de participants a les xerrades. 
- Enquesta de satisfacció a omplir per part dels joves.  

Agents implicats Departament de Joventut 
Agents de salut. 
Responsables del centre d’assistència primària. 

Finançament Ajuntament 

 

Creació d’una taula jove de salut 

Eix Polítiques de salut i esportives 
Objectiu general  Crear una taula multidisciplinar de salut jove 
Objectiu específic  Debatre els problemes de salut que afecten als joves del municipi. 

 Realitzar activitats que promoguin els hàbits saludables. 
Descripció de l’actuació Es posaran en comú diverses temàtiques de salut i esports en una taula 

multidisciplinar amb agents del municipi. Es plantejaran diverses 
problemàtiques respecte a la salut dels i les joves del nostre municipi, a les 
quals,  des de la taula jove de salut, s’intentarà donar solució i promoure 
les conductes saludables. L’objectiu principal és estructurar una potent 
campanya de salut que ajudi a fomentar els hàbits saludables, alhora que 
la pràctica de l’esport com a recurs de salut física i mental en el col·lectiu 
jove.  

A qui es dirigeix Població en general 



 

 

   

Indicadors d’avaluació 
 

- Consecució dels objectius proposats a la taula jove de salut. 
- Valoració per part dels membres de la taula jove de salut.  
- Impacte de les campanyes de salut impulsades.  

Agents implicats 
 

Departament de Joventut (monitors/es) / Departament de Salut (CAP- 
psicòloga, infermera i metge/essa-),  Societat Llastres Serveis Municipals 
(esports). 

Finançament Ajuntament 

 

 

Promoció dels hàbits saludables entre la població jove 

Eix Polítiques de salut i esportives 
Objectiu general  Promoure les conductes saludables d’alimentació i d’esports 
Objectiu específic  Estructurar una campanya conjunta amb la societat per promoure 

els hàbits saludables.  
 Portar a terme la difusió i publicitat de la campanya saludable.   

Descripció de l’actuació Estructuració d’una campanya conjunta amb la resta de membres de la 
taula jove de salut, que aconsegueixi transmetre valors de salut, a l’hora 
que promogui hàbits saludables en tots els habitants del municipi. 
L’objectiu principal d’aquesta campanya és que tothom prengui 
consciència de la gran importància que té a la nostra vida l’exercici físic, 
l’alimentació saludable, les conductes saludables... La campanya tindrà 
també difusió en els mitjans de comunicació i a través de les xarxes socials. 
A partir d’aquesta campanya també podrem captar joves que tinguin 
dubtes en temàtiques relacionades amb la salut i derivar-los als serveis 
adequats. 

A qui es dirigeix Població en general. 

Indicadors d’avaluació 
 

- Valoració per part dels membres de la taula jove de salut. 
- Impacte de la campanya a les xarxes socials. 
- Enquesta prèvia a la campanya. 
- Enquesta posterior a la campanya. 
- Nombre de joves derivats a altres serveis de salut.  

Agents implicats  Departament de Joventut / Departament de Salut  
Finançament Ajuntament 

 

  



 

 

   

 

Excursions i sortides al camp / 
Sortides en bici/patins / 
Tallers de caire esportiu 

Eix Polítiques de salut i esportives 
Objectiu general Fer de l’esport una eina saludable per fomentar la cohesió social. 
Objectius específics  Organitzar tallers de pràctica esportiva 

 Fer excursions per apropar els joves a la natura 
 Proposar sortides en bicicleta o patins al voltant del poble 

Descripció de l’actuació Fomentar la pràctica de l’esport entre els joves del municipi com a hàbit 
saludable a través de l’organització de tallers relacionats amb l’esport, 
sortides, etc. Els dinamitzadors dels casals han de tenir en compte els 
interessos dels joves per tal de fer una bona organització i poder millorar 
la motivació dels joves de cara a les activitats relacionades amb l’esport. 

A qui es dirigeix Tots els joves 
Indicadors d’avaluació - Grau de participació dels joves en aquest tipus d’activitats. 

- Enquesta de satisfacció a omplir per part dels joves. 

Agents implicats  Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament 

Assessorament formatiu des dels casals de joves. 

Eix Polítiques educatives. 

Objectiu general Fomentar el Casal de joves com a punt de referència per a 
l’assessorament educatiu. 

Objectius específics  Assessorar als joves amb necessitats educatives especials sobre 
altres alternatives de formació. 

 Incentivar als joves amb desadaptació del medi escolar a 
continuar amb la seva formació. 

 Informar a tot tipus d’alumnat sobre totes les branques d’estudis 
existents. 

 Afavorir la reducció del nombre de joves amb fracàs escolar. 
Descripció de l’actuació Informar als joves sobre les opcions d’estudi, siguin o no amb necessitats 

educatives especials. D’aquesta manera i amb una bona orientació 
podem col·laborar a que es redueixi el nombre de joves amb fracàs 
escolar. 

A qui es dirigeix Tots els joves 

Indicadors d’avaluació - Grau de satisfacció de la nostra tasca des de l’Institut. 
- Grau de satisfacció dels joves. 
- Enquestes 

Agents implicats Departament de Joventut 
Finançament Ajuntament 



 

 

   

 

Informar dels serveis que oferim des del casal de joves / Dissenyar 
activitats i projectes destinades als joves en el seu horari lectiu 

d’institut. 
Eix Polítiques educatives. 
Objectiu general Enfortir la relació entre el Departament de Joventut i l’Institut 

Objectius específics  Realitzar coordinacions amb l’equip directiu de l’Institut pel 
traspàs d’informació tant d’interès juvenil com professional. 

 Mantenir informats als joves, de manera continuada de totes 
aquelles propostes que es porten a terme als casals de joves. 

 Iniciar projectes conjunts entre el departament de joventut i 
l’Institut  

Descripció de l’actuació Els dinamitzadors dels casals de joves realitzaran diverses tutories al llarg 
de l’any, a través d’aquestes sessions s’informarà als joves de les 
activitats programades per tal de promoure la seva participació. 
D’altra banda, coordinats amb l’equip directiu de l’Institut es realitzaran 
projectes i activitats conjuntes en horari de tutoria per a tots els cursos. 

A qui es dirigeix Tots els joves 

Indicadors d’avaluació - Grau de satisfacció de la nostra tasca des de l’Institut. 
- Grau de satisfacció dels joves. 

Agents implicats Departament de Joventut 
Finançament 

Ajuntament 

Coordinacions periòdiques amb el departament de cultura 

Eix Polítiques culturals 

Objectiu general Completar l’oferta d’activitats culturals amb activitats adreçades als 
joves i amb els joves. 

Objectius específics  Fomentar la participació dels joves en les activitats culturals del 
municipi. 

 Afavorir les relacions entre els joves del municipi. 
 Enfortir la relació entre els joves immigrants i els autòctons.  

Descripció de l’actuació Informar als joves de les activitats culturals programades per a ells i 
fomentar la seva participació, al mateix temps que s’afavoreix la relacion 
entre els joves provinents de diferents indrets.  

A qui es dirigeix Tots els joves 
Indicadors d’avaluació - Grau de participació en les activitats culturals destinades als 

joves. 
Agents implicats Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament 
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Creació d’una Biblioteca Lliure al Casal de joves d’Hospitalet 

Eix Polítiques culturals 
Objectiu general Fomentar la lectura entre els joves. 
Objectius específics  Millorar l’expressió oral i escrita dels joves. 

 Incentivar als joves a gaudir de la lectura. 
 Estimular la creativitat.  

Descripció de l’actuació Instal·lació d’unes prestatgeries al casal de joves, amb un recull de 
llibres. Qualsevol jove del municipi pot participar en aquest recull 
aportant aquells llibres que li han sembla interessants i que voldria 
compartir amb la resta de joves.  

A qui es dirigeix Tots els joves 
Indicadors d’avaluació - Grau de participació en el recull de llibres. 

- Llistat de préstec de llibres. 
Agents implicats Departament de Joventut 
Finançament Ajuntament 

Iniciar projectes per a joves de caire cultural 

Eix Polítiques culturals 

Objectiu general Realitzar altres cursos de caire cultural al casal de joves. 

Objectius específics  Estimular la creativitat. 
 Incentivar la participació dels joves en els diversos tallers. 
 Enfortir les relacions entre els joves.  

Descripció de l’actuació Programar cursos i tallers de caire cultural i fomentar la participació dels 
i les joves del municipi.  

A qui es dirigeix Tots els joves 
Indicadors d’avaluació - Grau de participació en els cursos i tallers. 

- Resultats d’aprenentatge d’aquests cursos i tallers. 
Agents implicats Departament de Joventut 



 

 

   

P LJ   
16 -19 

2016 

 

 

 

 

 

 

Projecte “Murs lliures” 

Eix Polítiques culturals  

Objectiu general  Realitzar projectes culturals per donar cabuda a joves creatius 
Objectiu específic  Fomentar la participació dels joves en les activitats culturals del 

municipi. 
 Estimular la creativitat. 
 Crear un espai de lliure expressió creativa. 

Descripció de 
l’actuació 

Aquest projecte consisteix en habilitar diversos espais lliures per tal de 
fomentar la lliure expressió creativa, donant cabuda als joves amb una 
sensibilitat creativa especial.  

A qui es dirigeix Joves interessats/des en l’art creatiu. 
Indicadors d’avaluació - Nombre de joves interessats en participar. 

- Resultat creatiu del projecte. 
Agents implicats Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament 

Creació d’una guia de recursos relacionats amb la feina 

Eix Polítiques d’ocupació 
Objectiu general Incentivar a la millora del seu perfil laboral 
Objectius específics  Informar sobre les diferents formacions no reglades que 

s’ofereixen tant des del municipi com de fora. 
 Facilitar la cerca d’altres formes de treball no remunerades 

(pràctiques, voluntariat, camps de treball...) 
Descripció de l’actuació Elaboració d’un dossier on es recullin totes les eines que tenen a la 

seva disposició els i les joves a l’hora de cercar un lloc de treball.   
A qui es dirigeix Tots els joves 
Indicadors d’avaluació - Quantitat de recursos recollits 

- Nombre de joves que sol·licitin la guia 

Agents implicats Departament de Joventut i Departament de Promoció Econòmica 

Finançament Ajuntament 
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Continuar amb el programa “Compartir cotxe” 

Eix Polítiques de mobilitat 

Objectiu general Facilitar la mobilitat dels i de les joves tant dins com fora del municipi 
Objectiu específic  Facilitar la mobilitat dels joves que estudien fora del municipi 

 Promocionar els mitjans de transport sostenibles 
Descripció de 
l’actuació 

Alguns anys enrere es va començar un programa de mobilitat sostenible, 
el qual es basava en compartir cotxe amb altres persones amb les que 
també compartien la destinació. 
En aquest nou pla, volem reutilitzar aquest programa i posar-lo en marxa a 
la brevetat. 

A qui es dirigeix Joves major d’edat 
Indicadors d’avaluació 
 

- Nombre de joves participants en el programa. 
- Enquesta de satisfacció a omplir per les persones participants. 

Agents implicats  Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament  

 

Servei d’assessorament laboral als casals de joves del municipi/ 
Creació d’una borsa de treball jove 

Eix Polítiques d’ocupació 

Objectiu general Assessorar els joves en la cerca de feina 

Objectius específics  Ajudar els joves a redactar un currículum vitae. 
 Fomentar la cerca de feina a través dels diferents recursos 

existents (Idetsa, Internet, entrega presencial de currículums, el 
servei d’ocupació de Catalunya...) 

 Ajudar els i les joves a preparar-se una entrevista de feina. 
 Assessorar de forma puntual sobre els seus drets laborals. 

Descripció de l’actuació Els dinamitzadors guiaran els joves en el camí de cerca d’una nova feina, 
facilitant les eines necessàries. A més, es crearà una borsa de treball on 
els joves puguin cercar una feina que s’adapti tant a les seves necessitats 
com a la seva formació.   
D’altra banda, les empreses interessades en incorporar treballadors 
joves a la seva plantilla d’empleats podran contactar amb el 
Departament de Joventut i, d’aquesta manera, pactar la contractació de 
joves del municipi.  

A qui es dirigeix Tots els joves 

Indicadors d’avaluació - Nombre de joves assessorats. 
- Enquesta de satisfacció a omplir per part dels joves. 

Agents implicats Departament de Joventut 

Finançament Ajuntament 
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Campanyes de promoció de l’ús de la bicicleta 

Eix Polítiques de mobilitat 
Objectiu general  Facilitar la mobilitat dels i de les joves tant dins com fora del 

municipi 

 Reduir el risc d’accidents 
Objectiu específic  Facilitar la mobilitat dels joves que estudien fora del municipi 

 Promocionar els mitjans de transport sostenibles 
 Promoure els valors de la conducció responsable 

Descripció de 
l’actuació 

Per tal de reduir la contaminació, es proposa que com a alternativa 
s’utilitzi la bicicleta, tenint en compte que el municipi té carrils bici i les 
carreteres són adequades per a utilitzar aquest mitjà de transport.  

A qui es dirigeix Tots els joves i població en general 
Indicadors d’avaluació 
 

- Observació: increment de nombre de persones que utilitzen la 
bicicleta com a mitjà de transport habitual 

Agents implicats  Departament de Joventut 
Finançament Ajuntament  

 

Creació d’una borsa d’habitatge jove 

Eix Polítiques d’habitatge 

Objectiu general Facilitar el procés d’emancipació dels i de les joves 

Objectiu específic  Assessorar els i les joves sobre qüestions relacionades amb 
l’habitatge. 

 Facilitar l’accés dels joves a un habitatge 
 Aconseguir itinerància d’un professional del departament 

d’habitatge al nostre municipi 
Descripció de 
l’actuació 

Atenent a la qüestió esmentada per una entitat jove, respecte a la 
necessitat d’habitatges per a joves del municipi, hem decidit crear aquesta 
borsa. 
La finalitat és acompanyar els i les joves en el seu camí cap a 
l’emancipació, facilitant els recursos i mitjans que ens siguin posibles.  

A qui es dirigeix Joves majors d’edat 
Indicadors d’avaluació 
 

- Nombre d’inscrits a la borsa d’habitatge jove. 
- Enquesta de satisfacció a omplir per part dels usuaris. 
- Informes de nombre de visites mensuals del professional del 

Departament d’Habitatge al nostre municipi. 
Responsable Departament de Joventut / Departament Habitatge 

Finançament Ajuntament 
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Metodologia 

El Pla Local de Joventut suposa una base d’actuació essencial respecte la nostra tasca 

com a integrants del Departament de Joventut. Per tal de confegir aquest pla, hem 

seguit una sèrie de fases, les quals ens han permès desenvolupar-lo de manera 

estructurada i ordenada, sent fidels als nostres valors, però també tenint en compte la 

realitat dels i les joves del municipi. 

IMPLEMENTACIÓ 

Les fases que s’han seguit en la elaboració d’aquest pla local de joventut han estat les 

següents: 

 Anàlisi i detecció de necessitats 

En primer lloc, s’ha realitzat una anàlisi de les necessitats dels joves respecte a les 

qüestions a les quals podem donar resposta des del Departament de Joventut.  

En aquesta primera fase, s’han fet servir diferents instruments als joves del municipi i a 

diferents agents per tal de realitzar un estudi que pugui donar-nos una idea de la 

realitat que viuen els i les joves del municipi.  

Enquestes 

D’una banda, hem passat enquestes a joves d’edats compreses dels 12 als 35 anys, els 

quals han resposts una tipologia de qüestionari adaptada a la etapa vital en la que es 

troben (distingim tres etapes; dels 12 als 18 anys, dels 19 als 25 anys i dels 26 als 35 

anys). 

Per tal d’elaborar el qüestionari, primer s’han plantejat unes preguntes, les quals ja 

s’havien tingut en compte en el pla local de joventut anterior. Tot i així, com que la 

realitat juvenil ha anat canviant al llarg dels anys, va ser necessari fer un 

replantejament de les preguntes, incloent algunes i prescindint d’unes altres. 
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A més, es va intentar promoure la participació de tots els departaments de 

l’Ajuntament, demanant-los propostes de preguntes que consideren necessàries per 

extreure una gran quantitat d’informació amb la major qualitat possible. Aquest fet, 

ens va ajudar a fer un segon filtre de les preguntes a realitzar al qüestionari. 

Segons la etapa vital, es variaven algunes preguntes temàtiques. En el cas dels 

qüestionaris dels joves de 12 a 18 anys, no es mencionaven qüestions d’habitatge, ni 

laborals, però es posava un especial èmfasi en les conductes sexuals dels i les joves. 

Considerem que es tracta d’una etapa en la qual, la majoria no es poden independitzar 

dels seus pares, i que tot i que, a partir dels 16 anys poden treballar, majoritàriament, 

tenen un coneixement reduït del món laboral.  

Tot i que s’ha presentat la mateixa enquesta a les dos etapes restants, hem considerat 

oportú dividir-les, per tal de fer un anàlisi curós. A la primera etapa, dels 19 a 25 anys, 

la majoria dels joves es troben en una etapa de immobilisme, en la qual no poden 

canviar el seu model de vida per raons econòmiques i/o formatives. A l’etapa des dels 

26 als 35 anys, els joves, majoritàriament, ja han accedit al món laboral i/o s’han 

emancipat. És per aquesta raó per la qual hem cregut convenient obviar temàtiques 

menys rellevants en aquesta franja d’edat, com la descoberta de la sexualitat, i donar 

més protagonisme a les preguntes relatives al treball i habitatge.  

Per tal d’arribar a la major quantitat de joves del municipi possible, vam establir una 

potent xarxa de difusió, que constava en falques de ràdio, teleban a la pàgina web de 

l’Ajuntament, fullets repartits als joves que assisteixen a l’Institut Berenguer d’Entença, 

publicacions a través de les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter) i, finalment, 

cartes de correu ordinari enviades als joves del municipi d’edats entre els 16 i els 35, 

amb codis QR que permetien respondre les enquestes via on-line.  

Entrevistes 

D’altra banda, vam considerar oportú tenir en compte les perspectives de dos agents, 

els quals ens han aportat informacions que hem inclòs dins del pla local de joventut. 
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Anàlisi dels recursos disponibles a l’Ajuntament en relació als joves del municipi 

En aquest marc s’ha realitzat una exposició de tots els serveis dels Departaments de 

l’Ajuntament que tenen a veure amb qüestions que afecten als joves del municipi, la 

qual mostra el que es fa actualment i les propostes assolibles d’acció que es fem des 

del Departament de Joventut.  

Observació participant 

Per tal de conèixer com es relacionen els i les joves usuaris dels Casals de Joves hem 

necessitat endinsar-nos en el seu món: hem observat els seus comportaments, les 

seves actituds vers els altres, les relacions de lideratge, valors, maneres de parlar, 

entre altres coses, les quals ens han ajudat a assabentar-nos de certs conflictes i de ser 

capaces de gestionar-los correctament.      

Reunions amb els pares i mares dels usuaris dels Casals de Joves 

Aquestes trobades proporcionen una informació molt valuosa per conèixer la realitat 

juvenil des de la perspectiva dels pares i mares. Aquestes reunions permeten extreure 

les seves propostes de millora respecte el servei dels Casals de Joves alhora que 

plantejar activitats, cursos o tallers que creguin convenients per als seus fills i filles.   

 Reunions amb els usuaris i usuàries dels Casals de Joves 

L’objectiu d’aquestes reunions recau en la necessitat de conèixer la opinió dels joves 

respecte el servei de joventut, creant un espai en el quals els joves siguin els qui 

proposen activitats segons els seus interessos individuals o grupals, gaudint del vincle 

que mantenim amb els usuaris i usuàries dels Casals de Joves.  

Disseny del Pla Local de Joventut  

A partir de les necessitats detectades en la primera fase de diagnosi, s’ha establert un 

seguit d’objectius generals i específics que depenen de les diferents polítiques 

municipals a tenir en compte, respecte a temàtiques influents en les futures polítiques 

de Joventut.  
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Entrellaçant aquests objectius amb les propostes d’acció de cada política esmentada, 

s’han proposat una sèrie d’actuacions concretes a dur a terme durant els propers 

quatre anys, en el marc d’aquest pla. 

És important remarcar que, tant en el procés d’elaboració d’aquest pla local de 

Joventut, com al moment de la seva implementació es durà a terme una avaluació 

sistemàtica. La finalitat principal d’aquesta valoració és apreciar si s’han assolit els 

objectius plantejats a partir de les necessitats, i, en cas negatiu, ser capaços de 

reflexionar i fer les modificacions pertinents per tal de millorar la seva aplicació. D’altra 

banda, també es dura a terme una avaluació de cada activitat, curs o taller realitzat en 

el marc d’aquest pla, tenint en compte les propostes i opinions dels joves usuaris i 

usuàries, i de la resta d’actors. Finalment, també s’avaluarà els impactes del programa 

en referència als costos econòmics que ha suposat, valorant així l’adequació als 

recursos disponibles.  
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TEMPORALITZACIÓ 
 

Actuacions 

2016 2017 2018 2019 
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Assessorament formatiu 
des del Casal de Joves.                 

Informar dels serveis que 
oferim des del Casal de 
joves.                 

Dissenyar activitats i 
projectes destinades als 
joves en el seu horari lectiu 
d’institut.                 

Coordinacions periòdiques 
amb el departament de 
cultura.                 

Creació d’una Biblioteca 
Lliure al Casal de joves 
d’Hospitalet.                 

Iniciar projectes per a joves 
de caire cultural.                 

Servei d’assessorament 
laboral als casals de joves 
del municipi.                 

Creació d’una borsa de 
treball jove.                 

Creació d’una guia de 
recursos relacionats amb la 
feina.                 

Xerrades de promoció 
d’hàbits saludables i 
esports                 

Xerrades  relacionades 
amb la salut                 

Servei d’assessorament  i 
informació sobre qüestions 
relacionades amb la salut                  

Excursions i sortides al 
camp                 

Sortides en bicicleta/patins                  

Tallers de caire esportiu                 

Creació d’una taula 
municipal de salut                 
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Promoció dels hàbits 
saludables entre la 
població jove                 

Creació d’una borsa de 
voluntaris                 

Creació d’un carnet jove 
municipal                 

Elaborar un catàleg amb 
totes les activitats 
programades per a joves 
adults.                 

Creació d’una borsa per 
compartir cotxe                                 

Creació d’una borsa 
d’habitatge jove                 

Assessorament en la 
creació d’associacions                 

Suport a les entitats en el 
desenvolupament de la 
seva activitat                 

Adequació del bug d’assaig                                                                                        

Promoció de les actuacions 
en directe dels grups 
musicals joves del municipi                 

Campanyes de 
sensibilització sobre 
col·lectius vulnerables                 

Coordinació del 
Departament de Joventut 
amb Benestar Social                 

Projecte “Murs Lliures” 
                 

Campanyes de promoció 
de l’ús de la bicicleta                 

Prospecció d’empreses 
turístiques durant la 
temporada d’estiu. 
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RECURSOS 

Per dur a terme les actuacions plantejades en aquest Pla local comptem amb una sèrie 

de recursos que detallem a continuació. 

Recursos Humans 

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 

s’estructura de la següent forma: 

 

Funcions 

L’alcalde és un càrrec polític la funció del qual és marcar, junt amb l’equip de govern, 

les línies d’actuació en matèria de joventut. És, en última instància els que pren les 

decisions rellevants de les accions del departament. 

La Regidora de Joventut també és càrrec polític a banda de marcar les línies 

d’actuació, supervisar i avaluar el funcionament general del casal i de les activitats 

organitzades a través de coordinacions periòdiques amb el departament de joventut.  

La tècnica de joventut entre d’altres té les següents funcions: 

Alcalde 

Regidora de 
Joventut 

Tècnica de 
Joventut 

Dinamitzadora 
de joventut 

Dinamitzadora 
de Joventut 

Dinamitzador/
a de joventut 

(estiu) 

Dinamitzador/
a de joventut 

(estiu) 



 

 

   

P LJ   
16 -19 

2016 
 Coordinar, supervisar i avaluar el funcionament general del casal i de les 

activitats organitzades. 

 Dissenyar i executar el programa d’activitats periòdiques. 

 Gestió quotidiana del casal: horaris de funcionament, compliment del 

reglament intern, manteniment del casal... 

 Garantir la optimització dels recursos i serveis del casal. 

 Coordinar-se amb les diferents àrees i/o serveis de l’Ajuntament. 

 Promoure les relacions supramunicipals (Consell Comarcal, Generalitat, 

Diputació...) 

 Cercar fonts de finançament. 

 Coordinar i supervisar amb la Regidoria de Joventut. 

 Organitzar l’equip de treball, horaris, distribuir tasques, dotar de les eines 

necessàries per a la resolució de possibles problemes. 

Els/les dinamitzadors/es tenen les funcions següents: 

 Dissenyar i executar el programa d’activitats periòdiques.   

 Conèixer la realitat juvenil amb la que treballa.   

 Promoure la difusió de les activitats que es desenvolupin en el Casal.  

 Fer inventari del material necessari per a la realització de les activitats i 

controlar que no en falti. 

 Garantir la optimització dels recursos i serveis del Casal.   

 Obrir el Casal al començament i tancar-ho al final, un cop no quedi ningú.   

 Comunicarà al Tècnic de Joventut qualsevol anomalia que observi i que pugui 

perjudicar el desenvolupament normal de les activitats del Casal.   

 Atenció a l’ordre interior del Casal.   

 Manteniment del Casal.   

 Contactarà amb els serveis tècnics adients quan calgui fer reparacions o 

tasques de manteniment concretes.   
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Recursos econòmics 

El detall del pressupost de joventut de l’any 2016 és el següent:  

CONCEPTE CRÈDIT % 

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 50.240,09 € 38,86% 

SEGURETAT SOCIAL 15.533,99 € 12,02% 

MANTENIMENT D’EDIFICIS 1.000,00 € 0,77% 

MATERIAL D’OFICINA 1.000,00 € 0,77% 

SUBMINISTRES MATERIALS 3.000,00 € 2,32% 

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES 1.500,00 € 1,16% 

PUBLICITAT I PUBLICACIONS 3.000,00 € 2,32% 

ACTIVITATS 20.000,00 € 15,47% 

SERVEI NETEJA 18.500,00 € 14,31% 

APORTACIÓ ENTITATS 11.000,00 € 8,51% 

INVERSIÓ MOBILIARI (VANDELLÒS) 1.500,00 € 1,16% 

INVERSIÓ MOBILIARI (L’HOSPITALET) 500,00 € 0,39% 

INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS 1.500,00 € 1,16% 

APLICACIONS INFORMÀTIQUES 1.000,00 € 0,77% 

  129.274,08 €   

Mitjans de comunciació 

Informar de les activitats que realitzem és una tasca important dins el departament. 

No és fàcil arribar al públic al qual vols arribar i per això s’ha de tenir molt en compte 

quina informació es dóna i com es dóna. 

Des de Joventut utilitzem diverses vies per comunicar-nos amb els joves del municipi: 

 Xarxes socials: 

Som presents a les principals xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter entre 

d’altres. 

La més vehicular per nosaltres és Facebook. A través d’aquesta xarxa social informem 

de les nostres activitats així com d’informació rellevant per als joves que altre pàgines 

han publicat.  
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Instagram és una eina adequada per donar visibilitat al que succeeix dins dels Casals de 

Joves. Intentem, sempre que és possible fotografiar les activitats que realitzem. Cal dir 

que demanem autoritzacions a fer-ho tant als joves com als pares per tal de complir 

amb la Llei de Protecció de Dades, mes tenint en compte que molts dels nostres 

usuaris són menors d’edat. 

 Bloc/Web 

Gestionem un Bloc on incloem tota la informació rellevant de la nostra tasca. També 

posem la informació a la Web de l’ajuntament i calendaritzem les nostres activitats a 

l’agenda municipal. 

 Ràdio/Televisió 

Setmanalment expliquem a la ràdio municipal totes les propostes del departament així 

com fem una valoració de les que ja hem realitzat. 

Enviem a la Televisió local tot el material gràfic (cartells, programes, vídeos...) per tal 

que els incloguin a la programació. D’altra banda, cada vegada que encetem un nou 

programa s’encarreguen de fer una notícia en la que algun membre del departament 

explica en què consisteix i també fan notícia de les activitats més rellevants. 

 Butlletí electrònic 

Mensualment s’envia a una llista de distribució un mail amb les activitats que farem 

durant el mes en qüestió. 

 Material gràfic 

Per cada programa que fem, editem tríptics o llibretons amb la informació d’aquest 

que repartim per les diferents instal·lacions municipals i altres indrets que considerem 

rellevant. 

Disposem de un roll-up a cadascun dels Casals de Joves amb la programació vigent. 
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Realitzem cartells per cadascun dels cursos o activitats que divulguem per les xarxes 

socials o, en cas de creure-ho necessari, també s’imprimeixen i es distribueixen. 

 Altres mitjans de comunicació 

En alguna ocasió hem utilitzat el correu ordinari per informar a algun segment de la 

població sobre alguna qüestió en concret.  

La tasca dels dinamitzadors en donar a conèixer les activitats es de gran importància, 

però tampoc podem oblidar el boca orella com a estratègia de comunicació 

significativa. 
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Avaluació 

Amb l’objectiu principal de millorar el servei que ofereix el Departament de Joventut 

de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, esdevé imprescindible realitzar 

una avaluació íntegra de les activitats i les tasques que es duen a terme al llarg del 

temps.  

La finalitat de les avaluacions és adaptar al màxim les activitats, cursos, tallers, 

actuacions, etc. al públic que les realitza, les quals ajudaran als joves tant en el seu 

procés de desenvolupament personal integral com en l’entrenament de les seves 

destreses, capacitats, habilitats, etc.  

Actualment es realitzen diversos tipus d’avaluacions que ens permeten orientar les 

programacions futures, alhora que corregir i modificar a temps les activitats que 

s’estan duent a terme.  

En primer lloc, el Departament de Joventut es reuneix setmanalment per tal d’unificar 

els criteris que se seguiran a l’hora de plantejar les activitats que es desenvolupen als 

Casals de Joves, per comentar els possibles conflictes que hagin sorgit durant la 

setmana i intentar resoldre’ls i, finalment, per coordinar les actuacions a dur a terme 

amb els joves.  

En segon lloc, al final de cada dia, els i les monitores omplen un registre que, d’una 

banda, permet fer un seguiment de dades objectives, que inclouen el nombre de joves 

que ha assistit al Casal, les activitats que han realitzat (utilització d’ordinadors i 

consoles, TV, ping-pong, futbolí, jocs de taula, entre altres), si s’ha realitzat algun taller, 

campionat o activitat, i d’altra, ens proporciona informació rellevant per conèixer la 

realitat general dels casals, englobant l’actitud cívica dels joves (si s’ha trobat el casal 

net o no) i el seu comportament (si hi ha hagut alguna incidència destacable). Es tracta 

d’un registre d’observació diària que ajuda als i les monitores a reflexionar sobre la 

realitat percebuda de l’entorn juvenil, facilitant l’adaptació de les programacions a la 

diferent tipologia de joves que segueix les activitats dels casals.  
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En tercer lloc, cada vegada que es finalitza una activitat, taller o curs, es passa un 

qüestionari de satisfacció als joves, el qual ens permet conèixer l’opinió directa 

d’aquests respecte el desenvolupament de l’activitat. Amb aquest tipus d’avaluació 

pretenem obtenir informació sobre el/s canal/s a partir del qual/s s’han assabentat de 

l’activitat (a través dels monitors/es, vist a un cartell, tríptic o programa, a través de les 

xarxes socials, a través d’un amic/ga, etc.), la valoració sobre el/la tallerista i sobre 

l’activitat en general, observacions i aspectes a millorar, i, finalment, propostes 

d’activitats i sortides per a realitzar en un futur al Casal de Joves.  

En aquesta mateixa línia, al finalitzar cada activitat, els i les monitores han d’emplenar 

un qüestionari, del qual s’extreuen dades objectives respecte als joves, com per 

exemple, quantes persones han assistit, el seu sexe i el comportament i actitud dels 

joves (si ha estat correcte o no). D’altra banda, també s’avalua al tallerista, tenint 

compte si ha complert o no els objectius plantejats al principi de l’activitat, si la seva 

acció ha estat adequada al nombre i tipologia de joves assistents, entre altres 

observacions.  Si es percep algun tipus d’incidència s’actua ràpidament per tal de 

modificar la situació. Aquest tipus d’avaluació ens proporciona les claus per detectar 

els interessos i necessitats del grup jove, de manera que es pugui adaptar la 

intervenció de l'equip de Joventut.  

Finalment, en casos puntuals, com per exemple, la realització d’esdeveniments 

solidaris, lúdics, etc. es duu a terme una valoració general a mode de pluja d’idees, la 

qual ens aporta una visió completa que engloba les percepcions de tots els agents 

implicats. Aquesta avaluació ens ajuda a detectar aquells aspectes organitzatius i 

logístics que han estat adequats a la circumstància i els que no, alhora que també ens 

permet donar solució a aquells conflictes o inconvenients que han sorgit al llarg del 

desenvolupament de l’activitat. 
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 Webgrafia 

Xarxes Socials  
 

o Pàgina Facebook: Joventut Vandellòs  i l’Hospitalet de l’Infant 

o Pàgina Facebook: Casal de Joves de l’Hospitalet  

o Pàgina Facebook: Casal de Joves de Vandellòs   

o Twitter @JoventutVH 

o Instagram @JoventutVH  

 
 
Bloc del Casal de Joves: http://blocs.xarxanet.org/cjvandellos/ 

Web de l’ajuntament: Àrea temàtica de Joventut 

 

https://www.facebook.com/JoventutVH/
https://www.facebook.com/CasalJovesHospitalet
https://www.facebook.com/CasalJovesVandellos
https://twitter.com/Joventutvh
https://www.instagram.com/joventutvh/
http://blocs.xarxanet.org/cjvandellos/
http://www.vandellos-hospitalet.org/%C3%A0rees-tem%C3%A0tiques/joventut/departament-de-joventut

