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“La educación siempre es una especie de teoría del conocimiento puesta en práctica,

 es naturalmente política, tiene que ver con la pureza, nunca con el puritanismo,

 y es, en sí, una experiencia de belleza.” (Freire, 2012: pàg. 113)
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RESUM

El present treball, és una investigació sobre la realitat juvenil i polítiques de joventut a la comarca de
l’Alt Camp. Primerament, es descriu el plantejament del treball, justificant el motiu de l’estudi, les
hipòtesis inicials, i es plantegen els objectius de recerca. En segon lloc, es concerta el disseny de la
recerca i la metodologia: els mètodes de recerca, la planificació, la temporalització i els aspectes ètics
d’aquesta. Seguidament, es duu a terme una recerca bibliogràfica per tal de contextualitzar a nivell
teòric les polítiques de joventut en l’àmbit local, així com per posar en relleu les aportacions teòriques
més recents i els debats actuals de les polítiques de joventut. A continuació, es duu a terme l'anàlisi de
dades, referent a la situació de les persones i les polítiques de joventut a la comarca, que s’han recollit
durant  el  procés  de  recerca,  combinant-les  i  relacionant-les  amb dades  estadístiques,  informes  i
estudis existents prèviament. Per a exposar les dades de manera ordenada, s’utilitzen els següents
indicadors: educació, treball, habitatge, salut i cultura. En aquest apartat, també, s’analitzen les dades
de les polítiques de joventut de la comarca des d’un nivell més global: els recursos de les polítiques
de joventut de l’Alt Camp, i les polítiques d’emancipació i participació juvenil. Es poden consultar
els buidatges de les dades recollides durant el procés de recerca a l’apartat dels annexos. Finalment,
s'exposen les conclusions finals de la recerca, presentant-se com una aportació teòrica a les polítiques
de joventut de l’Alt Camp. 

Paraules clau: emancipació juvenil, apoderament juvenil, acompanyament socioeducatiu, cocreació,
corresponsabilització, democratització de les polítiques de joventut,  inclusió social, cohesió social,
dret a la ciutadania, transformació social.
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1. INTRODUCCIÓ I PLANTEJAMENT DE LA RECERCA
 
A partir de l'experiència com a Tècnica de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Camp, després
d'haver dissenyat,  implementat  i  avaluat diversos programes i  projectes en matèria de joventut al
territori, s'ha detectat certes mancances en el desplegament de les polítiques de joventut. Aquestes
mancances, a mode d’hipòtesi, poden tenir a veure amb el grau d’identificació de les persones joves
amb les polítiques de joventut locals, amb el grau de protagonisme, corresponsabilització i capacitat
de  decidir  que  tenen,  amb la  falta  de  recursos  (personals,  econòmics  i  infraestructurals)  per  al
desplegament de programes des de l’àmbit local, amb l’enfocament teòric i estratègic actual de les
polítiques de joventut, així com amb el grau d’atenció als eixos de desigualtat i processos d’exclusió i
estigmatització social que pateixen les persones joves. La nostra recerca, per tant,  sorgeix des de
l’experiència personal en les polítiques de joventut des de l’àmbit local.

Com bé sabem, en l’àmbit de les polítiques de joventut, és necessari tot sovint fer revisions i anàlisis
del context juvenil, així com dels objectius i accions que es dissenyen i s’implementen. Doncs, les
persones joves moltes vegades són definides com un col·lectiu constantment canviant, que viu també
immers en la societat del coneixement i de la informació: una societat fungible, amb gran capacitat de
transformació, per la gran quantitat d’informació que fluctua i la capacitat que tenen els subjectes per
escollir-la. Són un col·lectiu que pateix, al mateix temps, les conseqüències més severes del sistema
d’organització social imperant: processos d’individualització, desemparament institucional, processos
d’exclusió  i  estigmatització,  dificultats  en  el  procés  d’autonomia,  emancipació  i  exercici  de
ciutadania.  Les  persones  joves,  alhora,  són  un  col·lectiu  heterogeni,  que  comparteix  necessitats
específiques derivades de l’etapa de la vida en què es troben, on coexisteixen diferents formes de
vida, trajectòries individuals, desigualtats socials que travessa cada persona, i realitats infinitament
diverses.  Pel que fa a les polítiques de joventut, les quals han de donar resposta a les necessitats de
les persones joves, en aquest context mutable, inestable i insegur, és essencial establir mecanismes
d’anàlisi, avaluació i reformulació constant, de manera que es puguin adequar les accions dirigides a
aquest col·lectiu. Des de l’exercici d’anàlisi,  revisió, redefinició i replantejament constant de  les
polítiques  de  joventut  i  de  les  necessitats  de  les  persones  joves,  parteix  en  gran  mesura  el
plantejament del nostre treball. Considerem que  l’anàlisi de contextos socioeducatius és una eina
molt  valuosa  que  permet  l’adequació,  la  millora,  de  les  polítiques  públiques,  i  que  permet,
inevitablement, aplicar un enfocament més crític, reflexiu i transformador en el seu desplegament.

A través d’aquesta investigació, en definitiva, ens proposem analitzar profundament quines són les
necessitats i problemàtiques de les persones joves, i la situació de les polítiques de joventut a la
comarca. També desenvoluparem una revisió teòrica i normativa de les polítiques de joventut actuals.
L’anàlisi d’aquests tres focus de recerca, pot contribuir a la construcció d’una major adequació de les
polítiques de joventut al territori i a les persones joves que l’habiten. Les conclusions que extraiem
del nostre treball,  tindran la voluntat d’esdevenir una aportació teòrica a les polítiques de joventut de
la comarca de l’Alt Camp, que poden contribuir a orientar objectius estratègics i/o línies d’intervenció
prioritàries en l’àmbit local. 

Finalment,  volem exposar que considerem que des d’una visió acadèmica vinculada a l’educació
social,  pot ser rellevant fer l’exercici d’aprendre a analitzar i a reflexionar, des d’una vessant crítica i
teòricament  fonamentada,  sobre  contextos  socioeducatius,  polítiques  socials,  i  encàrrecs
institucionals, com és l’àmbit de les polítiques de joventut a nivell local. 

7



Objectiu general:

Analitzar la realitat juvenil i les polítiques de joventut a la comarca de l'Alt Camp. 

Què volem conèixer?

• El marc normatiu i operatiu de les polítiques de joventut a Catalunya.
• Les desigualtats socials, els processos d’exclusió i estigmatització social  que pateixen les

persones joves.
• Les aportacions teòriques recents en quant a les polítiques de joventut (paradigmes, teories,

enfocaments...).
• Les principals problemàtiques i necessitats de les persones joves de l’Alt Camp que afecten a

les seves transicions cap a la vida adulta i com a ciutadanes.
• La  situació  de  les  persones  joves  de  la  comarca  respecte  els  àmbits  d'actuació  de  les

polítiques de joventut: ocupació, educació, habitatge, cultura i salut.
• Quins  són  els  col·lectius  més  vulnerables  i  com  les  desigualtats  socials  afecten  al

desenvolupament de la vida de les persones joves que viuen a l’Alt Camp.
• Els interessos i necessitats de les persones joves de la comarca i què proposen per satisfer-los

des de les polítiques de joventut.
• La situació de les polítiques de joventut a la comarca: els recursos, els programes, els àmbits

d’actuació, l’enfocament metodològic.
• Els àmbits d’actuació prioritaris de les polítiques de joventut a nivell comarcal.

2. DISSENY DE LA RECERCA I METODOLOGIA

A continuació exposarem la metodologia que hem escollit per a realitzar aquesta investigació, així
com la seva justificació d’elecció i els objectius que es plantegen a través de la metodologia. També
explicarem les diverses fases del procés de recerca que durem a terme. 

La  metodologia  que  utilitzarem per  a  fer  la  recerca  serà  tant  de  caire  quantitatiu,  com de  caire
qualitatiu.  Doncs, és freqüent en les polítiques de joventut la combinació de les dues tècniques, i
considerem que són tècniques complementàries en aquesta recerca. Avancem, però, que degut a la
situació  de  pandèmia  de  la  Covid-19,   la  investigació  serà  realitzada  de  forma  majoritàriament
telemàtica, tal i com indiquen les restriccions i mesures vigents.
  
Primerament, es realitzarà una revisió bibliogràfica i teòrica per tal de contextualitzar el tema que
volem  tractar  i  dotar-lo  de  significat  i  sentit  teòric  de  manera  justificada.  A nivell  quantitatiu,
realitzarem la tècnica d’explotació de dades existents, així com la revisió d’estudis i informes recents
sobre la situació de les persones joves per tal de situar el nostre estudi en el context general, tant a
nivell de Catalunya, com a nivell comarcal; d’aquesta manera podrem obtenir dades sobre la situació
de les persones joves a nivell estadístic. També farem servir la tècnica de l’enquesta, a partir d’una
mostra representativa de la població jove de la comarca de l’Alt Camp, a través de la qual volem
recollir dades sobre la realitat i sobre la situació de les persones joves pels que fa als àmbits que
afecten  al  seu  procés  d’emancipació:  educació,  treball,  habitatge,  salut,  cultura.  També,  volem
esbrinar mitjançant l’enquesta quina posició o situació tenen respecte les polítiques de joventut locals:
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la informació juvenil i la participació juvenil.  A nivell qualitatiu, s’utilitzarà la tècnica de l’entrevista:
s’entrevistarà a la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, per aprofundir sobre l’eix
habitatge vinculat a les polítiques de joventut de la comarca, del qual manquen dades quantitatives.
També es tindran en compte les dades recollides prèviament a l’estudi, en l’exercici professional en el
treball de camp durant els anys 2019 i 2020:  les reunions amb les regidories de joventut de diversos
municipis, l’observació continuada, i els sondejos d’interessos joves en l’àmbit de l’oci recollits als
centres educatius.  Finalment,  entre les tècniques de camp qualitatives,  comptarem amb una taula
comarcal de regidors/es de joventut, que vam realitzar el desembre de 2019, mitjançant un grup de de
discussió, en el que vam extraure dades de les prioritats de les regidories sobre les polítiques de
joventut locals, i la lectura que fan de les necessitats juvenils als seus municipis.

L’objectiu de la metodologia és fer una descripció i anàlisi de la realitat juvenil i les polítiques de
joventut de la comarca de l’Alt Camp, per tal de comprendre més detalladament quina és la situació i
necessitats  del  jovent,  així  com  quines  polítiques  s’estan  duent  a  terme  en  relació  a  aquestes
necessitats.  Paral·lelament,  a  través  de  la  recerca  bibliogràfica  ens  plantegem  exposar  algunes
aportacions teòriques i mirades més recents en quant a les polítiques de joventut, que poden orientar o
ajudar a trobar  un major encaix de les polítiques de joventut locals amb les necessitats  juvenils
actuals a la comarca. 

S’ha establert un procediment per a realitzar la recerca, dividint aquesta en cinc fases, les quals s’han
concretat  en un  espai  temporal.  Aquest  procediment  conforma l’execució  de la  metodologia  que
emprarem d’acord les seves necessitats temporals i del contingut a investigar o objecte de recerca. La
concreció de les fases  i  la  seva temporalitat  permetran seguir  un ordre en la recerca i  finalment
extreure les conclusions finals. Les fases que hem establert per a la recerca són les següents:

Fase 1. Plantejament i objectius de la recerca: en aquest punt justificarem el motiu de la nostra
investigació, i plantarem algunes hipòtesis prèvies, de manera que això ens condueixi a l’elaboració
d’objectius de recerca i a l’elaboració de les preguntes de recerca que guiaran la nostra investigació.

Fase  2.  Revisió  bibliogràfica  i  teòrica: en  aquest  apartat  dedicarem gran  part  del  temps  de  la
recerca. Farem una selecció de bibliografia específica sobre el tema que tractem, i a partir d’aquesta
elaborarem un  relat  teòric  que  permetrà  assentar  la  investigació  sobre  unes  bases  justificades,  i
contextualitzar la temàtica que tractem des d’una vessant teòrica i reflexiva. 

Fase 3. Treball de camp: un cop haguem conegut el nostre objecte de recerca, i haguem fet el recull
teòric pertinent, en coherència amb els anteriors, durem a terme la investigació en el terreny de camp.
En aquesta fase posarem en marxa diverses tècniques d’investigació, que ens permetran recollir dades
sobre l’objecte de la recerca. Com hem exposat  anteriorment les tècniques seran: l’enquesta a la
població jove, l’entrevista al servei d’habitatge comarcal, i l’explotació de dades, informes i estudis
existents. Aquesta informació serà reforçada, a través de recerques prèvies al procés d’investigació
d’aquest treball, que vam dur a terme en l’exercici professional en els períodes 2019 i 2020: el grup
de discussió amb les regidories de joventut, les reunions individualitzades amb les regidories dels
municipis, l’observació, i els sondejos sobre interessos joves en l’àmbit de l’oci. 

Fase 4. Anàlisi de dades i de la informació obtinguda: exposarem les dades obtingudes a través de
les  tècniques  de  recerca  i  analitzarem la  informació.  Per  a  fer-ho  s’establiran  unes  categories  o
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indicadors  que  permetran  classificar  la  informació  recollida  i  interpretar-la:  educació,  treball,
habitatge, salut, cultura, polítiques d’emancipació juvenil, i polítiques de participació juvenil.  Als
annexos s’adjuntaran els buidatges de dades de les diverses tècniques d’investigació utilitzades.

Fase  5.  Resultats  finals o  conclusions de la  recerca:  finalment es  procedirà  a la  redacció dels
resultats finals, a partir de l’anàlisi de dades anterior. Aquests permetran construir les conclusions a
les que hem arribat a partir de tot el procés de recerca. En aquest punt es tindrà en compte, també, els
objectius de la recerca i hipòtesis inicials, i es relacionaran els resultats de la informació recollida,
amb les aportacions teòriques de la bibliografia emprada. 

A continuació mostrarem la temporalització de les fases de la investigació:

Temporalització 
de la recerca

1r semestre curs 2020-21

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener

14-
20

21-
27

28-
4

5-
11

12-
18

19-
25

26-
1

2-8 9-
15

16-
22

23-
29

30-6 7-
13

14-
20

21-
27

28-3 4-10 11-17 18-
24

Fase 1. Plantejament i 
objectius de la recerca

Fase 2. Revisió bibliogràfica i 
teòrica

Fase 3. Treball de camp

Fase 4. Anàlisi de dades i de la 
informació obtinguda

Fase 5. Resultats finals o 
conclusions de la recerca

Alguns  dels  aspectes  ètics  que  tindrem  en  compte  per  a  realitzar  el  procés  de  recerca  seran,
l’anonimat de les persones participants, així com també evitarem fer judicis previs i categoritzacions
de les persones o grups que analitzem. Dins del possible, procurarem mantenir-nos objectius al què
observem, així com també contrastarem la informació mitjançant diverses fonts. D’altra banda, com
que ja existeix un relat metodològic sobre les polítiques de joventut en l’actualitat, incorporarem els
criteris metodològics de tota política de joventut que estableix el PNJCat 2020: establirem el criteri
d’integralitat per analitzar les realitats juvenils, per tal de permetre l’anàlisi de diferents àmbits de la
vida de les persones joves, i dels diferents àmbits que es treballen des de les polítiques de joventut a
la comarca. Posarem atenció al criteri de participació, incorporant perspectives i veus  a partir de
fonts juvenils. També fixarem el criteri de transformació social, per tal d’explicar les realitats juvenils
i situació de les polítiques de joventut des d’una vessant crítica, reflexiva i orientada a la igualtat
d’oportunitats.  Tampoc  perdrem  de  vista  el  criteri  de  qualitat,  com  a  punt  de  partida  per  a  la
coherència, adequació i enfocament a la innovació. Finalment, en aquest apartat volem afegir que
prendrem els referents teòrics per construir els resultats obtinguts,  de manera que esdevingui una
interpretació de  dades reforçada per la teoria,  i  el  marc normatiu i  operatiu de les polítiques de
joventut, com també en els estudis previs sobre aquesta temàtica.  
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3. MARC TEÒRIC

3.1 CONTEXTUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

3.1.1 CONCEPTE JOVES O PERSONES JOVES

Existeixen múltiples enfocaments des d’on s’ha definit el concepte joventut. Trobem des de mirades
sociològiques, psicosocials,  evolutives, biològiques i  antropològiques. En el  conjunt podem veure
com es fa referència a la joventut com un procés, en el que conviuen diverses circumstàncies: l’encaix
amb les estructures socials i productives, els canvis físics, psicològics i emocionals, la  construcció de
la identitat, la vivència d’experiències i afectes, i l’emancipació (Fierro, 2019). No obstant, el termes
adolescència i joventut, tot sovint, han tingut atributs negatius en les seves definicions, fent referència
a  una  etapa  de  la  vida  no  culminada,  incomplerta,  amb aspectes  tot  sovint  erràtics,  incorrectes,
negatius, vinculats a passions i vicis. Des d’aquesta posició, poden esdevenir discursos negatius al
voltant  de  la  joventut,  entenent-la  en  sentit  homogeni,  sobre  els  quals  poden  partir  praxis
professionals  paternalistes  i  adult-centristes,  basades  en  la  minoració  i  l’estigmatització  de  les
persones joves obviant  la seva naturalesa heterogènia (Llésera,  2016).   Cal  tenir  en compte,  que
l’estereotip de la joventut és elaborat en base a la cultura predominant,  de manera que es converteix
en una construcció social condicionada per societat i en cada època (Solé, 2010). És així com, el
terme joves o persones joves,  ens aproxima una mica més a les diverses formes de vida, històries de
vida, maneres d’estar al món, necessitats específiques i naturalesa diversa del col·lectiu (Beltrán et
al., 2017). 

Des del punt de vista administratiu, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, a banda de
fer referència a la joventut com un període del cicle vital, en que es produeixen transicions cap a la
vida adulta o l’emancipació, i s’adquireixen identitats pròpies i col·lectives,  incorpora els conceptes
«construcció del propi projecte de vida» i «procés d’adquisició i exercici de ciutadania»: posant en
relleu  els  drets  de  la  persona  jove  en  sentit  individual,  i  els  drets  de  la  persona  jove  en  sentit
comunitari, col·lectiu i polític. La joventut és vista, al mateix temps, com un col·lectiu destinat a
protagonitzar un canvi generacional (Departament de Benestar Social i Família, 2010). Concretament,
la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre de polítiques de joventut defineix al les persones joves com a: «(...)
el  conjunt  de persones d'entre  setze  i  vint-i-nou anys amb residència a Catalunya.  Amb caràcter
específic, en algunes polítiques es poden ampliar aquests límits d'edat per a adaptar-los a la realitat
social i als objectius a assolir» (2010: pàg. 5). 

3.1.2  NORMATIVA  I  DESPLEGAMENT  DE  LES  POLÍTIQUES  DE  JOVENTUT  A
CATALUNYA

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, finalment, atorga a la Generalitat de Catalunya  en
l'article  142  la  competència  exclusiva  en  matèria  de  joventut  (Generalitat  de  Catalunya,  2014).
Després d’això, el 2010 entra en vigor  la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut,  el
text legislatiu que regula les polítiques de joventut  a Catalunya.  Aquesta té per objecte,  per una
banda, assentar les bases normatives per al desplegament  de polítiques de joventut al territori, definit
els  rols  de  les  diferents  diferents  administracions  i  agents  en  el  marc  d’una  estructura
interdepartamental i interinstitucional. Per altra banda, té per objecte « (...) garantir que les persones
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joves  puguin  definir  i  construir  llur  propi  projecte  de  vida  i  participar  en  projectes  col·lectius»
(Generalitat de Catalunya, 2010: pàg. 4). A trets generals, la llei encomana la planificació i execució
de les polítiques de joventut, mitjançant el Pla Nacional de Joventut de Catalunya com a instrument
normatiu que ha de vincular l’Administració General amb l’Administració local, i amb els moviments
associatius juvenils. A més, d’aquest text, parteix la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ),
que agrupa a tots els d’equipaments públics  dedicats a la informació juvenil  de la Generalitat  de
Catalunya de forma cohesionada, i parteix el Registre de serveis i equipaments juvenils (Generalitat
de Catalunya, 2010).

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020,  al seu torn, concreta les bases discursives de
les polítiques de joventut a Catalunya establint les bases teòriques, metodològiques, les principals
línies d’intervenció, els reptes i objectius prioritaris. De manera resumida, s’estableix un horitzó que
orienta l’acció de les polítiques de joventut: la voluntat de justícia social i d’igualtat d’oportunitats, el
desenvolupament ple dels projectes de vida de les persones joves, i el protagonisme i incidència de
les persones joves en la transformació social. En aquest sentit, distingeix entre dos tipus de polítiques
de  joventut,  que  conceben  a  les  persones  joves  com  a  ciutadanes  de  ple  dret:  les  polítiques
d’emancipació juvenil  o «realització del  propi  projecte de vida»,  i   les polítiques de participació
juvenil o «apoderament i protagonisme de la persona jove», com els dos grans eixos vertebradors per
assolir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Com a criteris metodològics trobem «la qualitat,
la participació, la transformació i la integralitat», que s’estableixen com a principis rectors o ètics de
tota política de joventut, havent-se d’aplicar de manera transversal a qualsevol acció dirigida a les
persones joves (Departament de Benestar Social i Família, 2010). I finalment, s’estableixen aquests 7
grans reptes que guien les línies prioritàries d’intervenció, desglossant-se posteriorment en objectius
generals i específics cadascun d’ells,  els quals són revistats i reformulats cada quatre anys al Pla
d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ): 

1.Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut.
2.Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.
3.Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut. 
4.Promoure la vida saludable en la joventut.
5.Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació  en allò col·lectiu.
6.Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè  l’oferta cultural respongui a objectius 

educatius i socialment cohesionadors. 
7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada  territorialment, sostenible i  

innovadora en les formes d’organització col·lectiva  (Departament de Benestar Social i Famílies, 2010:  
pàg. 55-156). 

Les  tres  línies  de  finançament  per  als  ens  locals  de  joventut,  que  permeten  descentralitzar,
territorialitzar i desplegar les polítiques de joventut en l’àmbit local, es duen a terme mitjançant el
sistema  de  finançament  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies:  el   Contracte
Programa,  regulat   per  la  Llei  12/2007,  el  l’11  d'octubre,  de  serveis  socials:  la  Fitxa  41 Servei
Comarcal de Joventut: encarrega la figura professional estable del Servei Comarcal de Joventut. La
fitxa 42 Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil: encarrega la gestió de l’Oficina
Jove, la qual ha de ser un servei dedicat a la informació juvenil d’abast comarcal. I finalment, la Fitxa
43 Suport  a Plans locals i  comarcals de Joventut:  encarrega el  manteniment d’un servei local  de
joventut, que ha de dur a terme la planificació estratègica de les polítiques de joventut i promoure la
participació de les persones joves (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2020).
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3.1.3 ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Segons la llei 33/2010, s’entén per polítiques de joventut «les intervencions dels agents que atenen les
necessitats en els diversos àmbits de la vida de les persones joves, especialment les que es troben en
una situació de més vulnerabilitat  social» (Generalitat  de Catalunya, 1010: pàg. 5): l’educació, el
treball,  l’habitatge, la salut  i  la  cultura (Mencía i  Enjuanes, 2019). A continuació coneixerem els
diferents àmbits d’actuació de les polítiques de joventut:

Educació:
L’educació és molt rellevant en el desenvolupament d’oportunitats entre el col·lectiu jove, per la seva
integralitat, capacitat de transformació de la realitat i la corresponsabilitat que implica. Sense oblidar,
que té un paper central en les polítiques de joventut ja que permet «l’accés a una transició educativa
plena (...)  com un dels  pilars  de  la  construcció del  seu  propi  projecte  de  vida,  que  facilitarà  el
desenvolupament  d’un  perfil  professional  que  les  conduirà  a  una  inserció  socioeconòmica  en  el
sistema productiu establert (Mencía & Enjuanes, 2019: pàg. 7)». Podem diferenciar dos enfocaments
de les polítiques educatives: l’educació des de l’àmbit del sistema educatiu formal, i l’educació que
promou el desenvolupament integral de la persona, la qual pertany al grup d’educació no formal
(Mencía i Enjuanes, 2019). Els principals objectius de les polítiques d’educació des de les polítiques
de joventut, vinculats a l’educació no formal,  apunten cap a reduir el fracàs escolar, l’abandonament
d’estudis i  les desigualtats  socials,  desenvolupar una oferta formativa de qualitat  en els  diferents
nivells educatius, impulsar de l'aprenentatge de competències transversals i habilitats de les persones
joves, l’apoderament, l’orientació i acompanyament de les persones joves en el seu procés educatiu,
com també,  en promoure  l’accés i la qualitat en l’educació en el lleure  (Departament  de Treball,
Afers Socials i Famílies, 2017: pàg. 69-71). 

Treball:
Les polítiques d’ocupació són molt importants en quant a la culminació dels projectes de vida de les
persones joves, tant en efectes d’emancipació, com en els efectes en la qualitat de vida d’aquestes.
Podem dir que tant la salut, l’educació i la formació, com la participació social i cultural es veuran
afectades positivament o negativament segons la vida laboral de les persones joves, entenent que
aquesta proporciona capacitat econòmica. Aquest doncs, és un àmbit essencial de les polítiques de
joventut, tenint en compte la seva transversalitat i incidència en altres àmbits de la vida (Mencía i
Enjuanes, 2019). Existeixen dues perspectives des d’on abordar les polítiques d’ocupació: en primer
lloc,  les  polítiques  que  cerquen  millorar  l’ocupació,  sense  qüestionar  el  sistema  econòmic,  que
intenten proporcionar eines a les persones per encaixar-hi, i responsabilitzen a la persona de la seva
situació laboral. En segon lloc, les polítiques que tenen una posició crítica davant el sistema econòmic
vigent  i  proposen  altres  models  des  d’una  orientació  més  comunitària,  justa  i  vinculada  a  la
transformació  del  model  productiu  (Mencía  i  Enjuanes,  2019).  Els  principals  objectius  que  es
plantegen des de les polítiques de joventut en l’àmbit de treball estan relacionades en la millora de
l'ocupabilitat i l’accés al treball en el sentit que pren la igualtat d’oportunitats, en la millora de la
qualitat de les condicions de treball, la contractació juvenil d’acord les necessitats específiques de les
persones joves, i l’impuls de projectes d’emprenedoria juvenil i social (Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, 2017: pàg. 71-75). 
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Habitatge:
El fet de marxar de la llar parental per establir-se de forma emancipada, sigui quina sigui la seva
forma,  és la màxima expressió de la transició cap a la vida adulta, ja que implica autonomia en molts
sentits.  El  seu  accés  està  íntimament  relacionat  amb altres  factors  que  expliquen la  situació  del
col·lectiu jove, com són el treball  en primer lloc, i  inevitablement l’educació (Serracant [coord.],
2018). Les dificultats en l’accés a la vivenda s’expliquen per la situació econòmica de la joventut,
molt desajustada amb els preus del mercat. Doncs el mercat és qui regula principalment l’habitatge, i
amb qui l’administració ha d’establir acords, convenis i col·laboracions. 

Dit això, s’existeixen dues perspectives des d’on es dissenyen les polítiques d’habitatge: l’una, on
l’habitatge és vist com un bé de consum més, i l’altra, des d’on es percep com un dret essencial. En
aquesta segona visió, és on es concentra la voluntat de les polítiques de joventut: la problemàtica de
l’habitatge té un origen estructural sobre la qual caldria treballar, per reduir les desigualtats socials i
garantir l’accés a l’habitatge. (Mencía i Enjuanes, 2019). Els objectius que es plantegen en aquest
àmbit,  són  principalment  orientats  a  facilitar  l’accés  a  l’habitatge  de  lloguer,  a  vetllar  pel
manteniment  de  l’habitatge  i  evitar-ne  la  pèrdua  (sobretot  en  aquelles  situacions  de  més
vulnerabilitat),  a l’impuls de noves maneres d’accés i tinença de l’habitatge més enllà de les que
ofereix  el  mercat,  i  a  la  creació  d’espais  d’informació  i  mediació  entre  les  persones  joves
l’administració i els propietaris (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017: pàg. 77-78).

Salut:
La joventut és una etapa en la que les persones entren en contacte amb conductes de risc específiques
i  es  consoliden  hàbits  que poden incidir  en  l’estat  de  salut  del  futur.  Les  polítiques  de  joventut
entenen a la salut  com un element més de l’emancipació juvenil.  Es considera que la salut  o la
malaltia és resultat tant de factors individuals, del context social, com del context socioeconòmic i
polític, i és travessada per eixos de desigualtat social i per les conductes normalitzades en la societat
del consum (Serracant [coord.], 2018). 

Els àmbits prioritaris són: la salut emocional, la salut sexo-afectiva i reproductiva, la salut física i
alimentària, la salut laboral i la promoció d’hàbits saludables. Existeixen, però, dues posicions des
d’on abordar la salut des de Joventut: la primera, entén a la «salut com a prevenció de malaltia»:
prevenció  de  conductes  de  risc,  advertiment  sobre  la  negativitat  de  certes  pràctiques,  normativa
restrictiva i prohibitiva, etc. I la segona, entén a la «salut com a benestar»: el manteniment de la salut
i  benestar,  com  poden  ser  el  treball  de  l’autoestima,  les  habilitats  personals,  la  resiliència,  la
informació,  els   coneixements  i  la  formació,  les  relacions socials  i  sexoafectives,  etc.  (Mencía  i
Enjuanes,  2019).  Els  principals  objectius  que  es  plantegen  són  vinculats  a  l’adquisició  de
coneixements, hàbits i conductes que promocionin un bon estat de salut, a la prevenció i disminució
de conductes de risc, i a l’impuls del coneixement i ús adequat de programes i serveis (Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017: pàg. 80-82).

Cultura:
Entenem a la cultura (en sentit heterogeni i divers) com el gran motor de l’acció socioeducativa, que
permet assentar la construcció d’allò col·lectiu i del que és comú, per la seva significació social,
comunitària i transformadora (Miranda, 2010). De fet, en els els processos culturals comunitaris, es
reivindica  la  cultura  més  enllà  dels  privilegis  socials,  i  s’utilitza  com  a  mecanisme  per  tractar
problemàtiques socials de la comunitat (Mencía i Enjuanes, 2019).  
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Hi ha dues perspectives des d’on pensar les polítiques culturals: en la primera, s’entén la cultura com
un eix en sí mateix. Es tracta d’un model basat en el consum cultural i impuls de la creació artística
per part del jovent el qual té una orientació als resultats. En la segona, la cultura és l’eina per a poder
treballar altres objectius. Aquesta està més orientada a processos socioeducatius des d’una vessant de
la pedagogia social crítica, i no tant als resultats (Mencía i Enjuanes, 2019). 

En aquest punt, volem fer referència a la Llei de polítiques de joventut, la qual expressa que les
persones  joves  no  són  només  consumidores  de  cultura,  sinó  que  tenen  un  paper  actiu  com  a
generadores de cultura (Generalitat de Catalunya, 2010).   Més enllà de promoure l’accés a la cultura,
des  de  les  polítiques  de  joventut,  s’expressa  la   importància  de  permetre  el  protagonisme,  la
corresponsabilitat i la cocreació de les persones joves en l’àmbit cultural i artístic, com a eines també
per  afavorir  la  inclusió  social,  la  participació  juvenil  i  la  transformació  social  (Departament  de
Treball, Afers Socials i Famílies, 2017). Es tracta de fer possible l’apropiació cultural i de permetre la
seva transformació i mutació donant lloc a experiències locals diverses, i permetent al mateix temps
l’oportunitat a les persones a existir, culturalment parlant (Miranda, 2010). 

3.2 DESIGUALTATS SOCIALS I ESTIGMATITZACIÓ DE LA JOVENTUT

3.2.1 L’INDIVIDUALISME COM A RISC SOCIAL

En el nou paràmetre de modernitat, protagonitzat per la globalització i el capitalisme, s’entén a les
persones  com  a  productores  i  consumidores  al  mateix  temps.  El  neoliberalisme  presenta  a  les
persones  com a «lliures»,  en el  sentit  que existeix una major  reflexivitat  derivada de la  facilitat
d’accés a la informació, la qual promou la transformació constant del coneixement, i  permet una
major capacitat d’elecció dels subjectes, també en referència a les seves trajectòries vitals (Leopold,
2010). 

La joventut és una etapa de la vida marcada per les grans preses de decisions, doncs les eleccions que
es realitzen durant aquest període tindran unes conseqüències en la qualitat de vida futura. Però com
bé  sabem,  les  oportunitats  no  són  les  mateixes  per  a  totes  les  persones,  doncs,  existeixen  certs
privilegis i situacions de dificultat socioeconòmica que modelen aquestes decisions (Lléser, 2016).
Els factors que dificulten l'emancipació juvenil i la construcció del propi projecte de vida són derivats
principalment de la precarietat econòmica de les persones joves (Serracant [coord.], 2018) .  Aquesta
«llibertat», per tant,  és enganyosa, doncs ha donat lloc al que entenem per «individualisme»: una
major desprotecció de les persones a nivell social, en el sentit que la responsabilitat de les trajectòries
personals i socials recauen sobre l’individu, essent així exposat al risc (Beck, 2002). Això explica la
caiguda de l’estat del benestar i dels sistemes de protecció dels ciutadans, deixant-los a la seva sort i
traspassant la protecció de l’individu a les xarxes familiars i socials (Leopold, 2010), situació que es
veu agreujada entre la població jove (Serracant, 2012). 

3.2.2 PROCESSOS D'EXCLUSIÓ SOCIAL I ESTIGMATITZACIÓ DE LA JOVENTUT

Segons Leopold (2010), des d’aquesta idea de l'individualisme, s’expliquen les desigualtats socials
creixents i els sistemes d’exclusió social. Sota la perspectiva neoliberal, s’estigmatitza a la pobresa
perquè se li atribueix la responsabilitat de la seva situació, i s’activen dispositius de control social
sobre aquesta.  Els infants i adolescents, els quals també formen part del sistema de classes socials
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caracteritzats per factors de gènere, ètnia, cultura, capital econòmic i social, esdevenen «menors» a
través d’un procés d'estigmatització de la pobresa. Aquest terme té connotacions negatives perquè
atribueix a la persona dèficits, mancances, riscos que estan lligats a l’«abandonament». Aquest atribut
es relaciona a la negligència, desatenció, infracció, i donen lloc a l’ «infant abandonat», qui resta
associat a la pobresa, la mendicitat, la drogodependència dels seus progenitors, i en definitiva al risc
d’exclusió social. Mitjançant aquest procés, es dona lloc a l’ «infant criminalitzat», aquell subjecte
impulsiu,  amb  baixa  tolerància  a  la  frustració,  sense  recolzaments  afectius,  que  pot  esdevenir
disruptiu  i  perillós.  Motius  pels  quals  ha  de  ser  protegit  o  institucionalitzat  sota  paràmetres
d’intervenció  homogenis,  moralitzadors,  i  mancats  d’individualització.  A l’altra  banda,  trobem,
també,  com  a  conseqüència  de  les  estructures  socioeconòmiques,  a  una  infància  i  adolescència
consumidora, hiperrealitzada, hiperformada i sobreprotegida, que fa evident les desigualtats socials
que coexisteixen (Leopold, 2010). 

Una  altra  forma  que  pren  l’estigmatització  juvenil,  és  l’emergència  de  de  la  «generació  ni-ni»,
expressió que assenyala a aquelles persones joves que «ni estudia, ni treballen». Aquesta terminologia
és vista com un efecte de les transformacions socials derivades de la globalització, que han tingut un
impacte significatiu en la vida de les persones joves, provocant més diversificació en les trajectòries i
accentuant-se  la  vulnerabilitat  juvenil.  En  aquest  indicador,  s’atribueix  la  responsabilitat  de  les
pròpies  trajectòries  vitals  als  subjectes,  assenyalant  «allò  que  no  fan»,  i  donant  peu  així,  a
l’estigmatització  i  homogeneïtzació,  on  es  veuen  accentuats  i  perpetuats  els  processos
d’individualització i exclusió social (Serracant, 2012). El mateix succeeix amb els termes «generació
Y o Z», més emprats en l’actualitat,  que descriuen al col·lectiu jove en termes estigmatitzadors, fent
referència a les noves tecnologies i xarxes socials i la modelació que això implica en les persones
joves. La categorització de les cultures i subcultures juvenils és també una realitat, aquestes estan
molt marcades per les construccions culturals de cada època i context (Llésera, 2016). Com hem anat
veient, les persones joves s’enfronten a processos d’estigmatització, derivats de l’apropiació de la
cultura  juvenil  per  part  de  la  societat,  qui  l’ha  omplert  de  connotacions  simbòliques  i  etiquetes
(Francés,  2008).  El  que  veiem sovint  és  que  les  persones  joves  quan  apareixen  als  mitjans  de
comunicació «(...) les problemàtiques que els joves «causen» a la societat tenen més presència que les
problemàtiques que tenen els propis joves; sovint es detecta una actitud negativa del narrador respecte
als i les joves; i en la gran majoria de les notícies sobre el col·lectiu no s’utilitzen fonts d’informació
joves» (Serracant, 2012: pàg. 68).

3.2.3  ELS  EIXOS  DE  DESIGUALTAT QUE  AFECTEN  A LES  TRANSICIONS  DE  LES
PERSONES JOVES

Entenem per desigualtat social com una condició de dificultat per accedir als serveis, recursos i llocs
socials,  relacionada  amb  la  distribució  desigual  del  capital  tant  econòmic  com  social.  Aquesta
desigualtat  és  estructural  i  té  a  veure  amb  la  jerarquització  de  les  persones  segons  les  seves
característiques personals, socials, econòmiques, culturals, grupals etc., d’acord un sistema de normes
i  valors  predominant  (Mencía,  Prieto,  Alberich  [et  al.],  2019).  Aquestes  característiques  les
anomenarem eixos de desigualtat social, i tenen una influència directa en la capacitat de mobilitat
social de les persones joves (Serracant [coord.], 2018).

Els  principals  eixos  de  desigualtat  que  travessen  les  persones,  i  que  generen  situacions  de
desavantatge social són: el gènere, l’origen (ètnic o nacional) i la classe social (Serracant [coord.],
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2018). Tot i que n’hi pot haver d’altres, o poden estar desglossats, segons els diferents contextos en
què alguns poden prendre més rellevància: «(...) l’edat, la religió, l’orientació sexual, les capacitats, la
salut, entre altres» (Mencía, Prieto, Alberich [et al.], 2019: pàg. 7). En l’àmbit de la joventut, també
pot arribar-se a considerar variable de desigualtat el territori, entenent que la diversitat espacial pot
generar desavantatges o avantatges entre la població jove (Serracant [coord.], 2018). 

Aquests  eixos  de  desigualtat  operen  de  manera  multidimensional  en  cada  individu  o  grup,  i
s’estableixen relacions de poder (avantatge) o opressió (desavantatge) en relació a l’accés als recursos
i el desenvolupament del propi projecte de vida, segons el context en què entren en contacte (Mencía,
Prieto, Alberich [et al.], 2019). Al mateix temps, es pot veure com en l’encreuament d’eixos concrets,
es donen posicions més desfavorables en certes persones joves en els diferents àmbits d’emancipació:
la  dona  jove  d’origen  estranger  i  d’origen  socioeconòmic  baix  té  més  probabilitats  d’abandonar
estudis,  d’estar en situació d’atur i d’haver de reduir els aliments bàsics, que no pas un home de
nacionalitat espanyola, d’origen socioeconòmic alt (Mencía, Prieto, Alberich [et al.], 2019: pàg. 12). 

3.3 CAP A UN NOU PARADIGMA DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

3.3.1 LA PEDAGOGIA SOCIAL CRÍTICA

L’educació pot esdevenir motor en les persones per poder fer front als riscos de la societat actual
(Beck, 2002). Cal distingir,  però, entre dos tipus d’educació: la pedagogia de la reproducció, i la
pedagogia  crítica.  La  primera  busca  l’adaptació  als  canvis  socials  perpetuant  les  estructures  de
dominació i les desigualtats socials, i la segona, cerca com superar les desigualtats socials des d’una
mirada transformadora (Flecha i Villarejo, 2015).

La  pedagogia  social  crítica  proposa  una  manera  d’entendre  l’educació  com a  «emancipadora»  i
«alliberadora» (Freire, 2012). Aquesta, però, té una càrrega ideològica important: l’acció educativa no
és neutra sinó que va acompanyada d’intencionalitat política. Es considera que les desigualtats socials
tenen a veure amb una base cultural que reforça les estructures de poder predominants, les quals
perpetuen i reprodueixen situacions d’opressió, dificultant les oportunitats de certs sectors socials.
Des d’aquesta perspectiva, es proposa l’apoderament i la presa de consciència o reflexivitat crítica,
tant  per  part  dels  professionals,  com  de  les  comunitats  i  les  persones,  com  a  pilars  per  a  la
transformació social  (Mencía, Llena, Vila, 2019). Actualment, el paradigma de la pedagogia social
crítica ha pres rellevància entre el discurs de les polítiques de joventut, des del qual s’han establert
bases teòriques per a la praxis professional.

3.3.2 EL MODEL DE L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA

Veiem com de cada cop més es fa referència a l’acompanyament socioeducatiu en les polítiques de
joventut, afirmant-se, doncs, la naturalesa educativa d’aquestes (Monseny & Úcar, 2012). Aquesta
manera d’entendre les polítiques de joventut, ens col·loca en l’àmbit de l’educació no formal on el
focus d’intervenció se centra en l’adquisició d’habilitats i competències de les persones i grups de
joves,  en  una  gran  diversitat  d’àmbits  (Monseny  i  Úcar,  2012).  L’acompanyament  en  el  procés
d’apoderament juvenil,  aquí  passa a ser  l’eina per a la transformació de realitats.  Des de l’acció
socioeducativa es  proposen o es recomponen escenaris educatius, promovent així l’apoderament, el
desenvolupament i autonomia personal, la creació d’oportunitats, i la ciutadania (Mencía, Llena, Vila,
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2019: 17). Els subjectes de l’educació en aquest sentit passen a ser actors principals i responsables del
seu  desenvolupament  personal  com  també  del  seu  entorn,  i  no  pas  consumidors  de  serveis
assistencialistes.  En  l’acció  socioeducativa  pren  rellevància  la  construcció  de  relacions
socioeducatives entre iguals. Aquestes relacions han de ser pròximes i  tenir lloc en un espai que és
polític, on la presa de consciència i autoconeixement són imprescindibles tant per part dels educadors
com per part dels subjectes de l’educació (Mencía, Llena, Vila, 2019). 

Es tracta per tant d’un procés de reconeixement de l’altre, on cal deixar a banda  les etiquetes que
distribueixen a les persones en grups segons els graus de normalitat i anormalitat per descobrir-nos
com a persones, i permetre que l’altre, més enllà del professional, reconegui també a una persona.
Estem parlant del vincle educatiu, que per a què es propicii precisa d’aprendre a escoltar, aprendre a
mirar i de deixar-se transformar per l’altre (Planella, 2008). Aquesta aproximació a l’altre cal que es
dugui a terme des d’una  perspectiva global/holística, tenint en compte totes les dimensions de la
persona  (Planella  2008).  Mencía,  Llena i  Vila  (2019)  defineixen l’acompanyament  socioeducatiu
com: «una relació que es construeix de manera voluntària, on es fa un camí compartit, on s’escolta
l’altre en la relació, i aquest pren decisions per l’acció, amb reciprocitat, intercanvi, donar i rebre,
influència mútua» (2019: pàg. 19). 

Finalment, volem esmentar que el procés educatiu requereix de temps per a què succeeixin coses en
els  subjectes:  perquè  l’acompanyament  prengui  sentit  és  necessari  «vivir  el  camino,  sentir  cada
piedra, cada paisaje, cada rama y cada arbusto (...) y es necesario también, sentir el  cuerpo que se
queja al ritmo de la tierra que va pisando» (Úcar, 1997 a Planella, 2008: 8). Es tracta d’un enfocament
pedagògic,  menys  orientat  als  resultats  i  més  a  l’experiència,  a  la  vivència  i  a  l’acumulació  de
coneixents al llarg de la vida, en contraposició al model del consum de l’educació, més centrat en
l’adquisició de titulacions en un període de temps determinat (Bauman, 2005).

3.3.3 LA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Des  de  la  perspectiva  de  la  interseccionalitat,  les  desigualtats  socials  es  produeixen  d’acord  les
estructures socials de dominació, establint-se relacions de poder i opressió al voltant de  les diferents
esferes socials: l’econòmica, la laboral, la formativa, la salut, la relacional, la comunitària, la política,
la  institucional.  Aquestes  operen  de  manera  multidimensional  en  la  vida  de  les  persones  joves,
generant-se escenaris de privilegi i desigualtat en les diferents trajectòries i en els diferents àmbits de
la vida: l’accés al treball, a l’educació, la vivenda, la cultura, la salut i la participació. Des de les
polítiques  de  joventut  es  reconeix  la  necessitat  d’analitzar  de  manera  complexa  les  situacions
individuals del jovent, atenent a la seva globalitat, i tenint en compte els eixos de  desigualtat social
en els diferents àmbits de la vida de les persones joves. La mirada inclusiva permet identificar com es
configuren les  seves  oportunitats  i  dificultats  en la  seva relació amb diversos  contextos  i  en les
diferents esferes socials (Mencía, Prieto, Alberich [et al.], 2019).

Les categories o atributs de dominació (o normatius) del model de societat imperant, vinculades a
l’estructura patriarcal, occidental i al capitalisme, són:  home, blanc, nacional, heterosexual, de classe
mitjana-alta. Tots els atributs que difereixen d’aquest model dominant o no segueixen aquesta norma,
són subjectes al  no reconeixement,  la  minoració o a  l’exclusió.  És així  com es  materialitzen les
exclusions en el seu extrem: en l’eix del gènere les exclusions prenen forma de masclisme, sexisme,
misogínia, LGBTI fòbia, transfòbia, les no-monogàmies, la no-procreació. Pel que fa a a l’eix de
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l’origen,  les  discriminacions  prenen  forma  de  racisme,  racialització,  xenofòbia,  etnocentrisme,
islamofòbia. I finalment, en l’eix de la classe social, les exclusions socials es fan evidents mitjançant
el classisme i/o el rebuig  a la pobresa (Mencía, Prieto, Alberich [et al.], 2019). Es descriu, doncs, un
context polaritzat de privilegis, d’acord la lògica opressors-oprimits, en què es veuen vulnerats drets
fonamentals i es materialitzen situacions de desavantatge social, que afecten a les oportunitats de
grups i persones individuals.  L’enquesta a la joventut de 2017, evidencia les principals situacions de
desavantatge  social  en  diferents  àmbits  de  la  vida  de  les  persones  joves,  a  partir  de  l’anàlisi
d’indicadors en els eixos de desigualtat social:  per raó de gènere, origen i  classe social.   Que es
tradueixen en encara l’actual perpetuació de relacions de poder desiguals mitjançant rols i estereotips
excloents (Serracant [coord.], 2018). 

Les polítiques inclusives, doncs, constitueixen nous reptes a abordar des de les polítiques de joventut.
Són intervencions que busquen garantir la igualtat d’oportunitats, entesa com la igualtat en l’accés als
recursos, serveis i a l’espai públic, reduint els efectes de desigualtat i exclusió social (Mencía, Prieto,
Alberich [et  al.],  2019).  Més concretament  es  defineix la  perspectiva de gènere i  la  perspectiva
intercultural, com a fonaments teòrics des d’on elaborar actuacions concretes, per reduir i reconèixer
desigualtats socials, així com per donar veu a grups i persones en situació d’opressió. A continuació
s’exposen alguns criteris, que s’han utilitzat des de col·lectius feministes, que permeten reflexionar
sobre la presència o no de la perspectiva inclusiva en les polítiques públiques:  la utilització dels
llenguatges inclusius, la presència i representació dels col·lectius i persones en situació de desigualtat
social, el nivell de participació d’aquests, i la mesura en què tenim en compte la dimensió individual
de les persones pel que fa a l’atenció a les necessitats particulars que tenen a veure amb els eixos de
desigualtat (Mencía, Prieto, Alberich [et al.], 2019).

3.3.4 DEMOCRATITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

Recentment s’ha incorporat el concepte joves al centre al voltant de les polítiques de joventut, fent
apel·lació  als  drets  de  les  persones  joves  en  el  seu  exercici  de  ciutadania  plena.  Tot  i  que  la
participació  juvenil  ja  s’establia  com  a  criteri  metodològic  per  al  desenvolupament  d’aquestes
polítiques, s’ha fet un pas més per definir què significa la participació juvenil i quines implicacions
requereix per part de l’administració i de les persones joves desenvolupar la participació juvenil.

La participació juvenil  s’entén com «la  capacitat  d’intervenció,  de  decisió de les  persones  joves
sobre  tot  allò  que  els  afecta»  (Serrallès,  2003:  pàg.  9).  Segons  l’autor,  es  tracta,  per  part  de
l’administració, de la cessió de la capacitat de  decisió sobre les polítiques públiques i de legitimar  i
reconèixer tota forma de participació o organització juvenil.  El  PNJCat 2020, adopta el  concepte
participació, tant com un criteri metodològic a desenvolupar per tota política de joventut (dimensió
discursiva), com un repte amb objectius estratègics (dimensió operativa), teixint-se com un àmbit
transversal en les polítiques de joventut. En la dimensió discursiva, és presentada com un model de
governança democràtica, posant atenció a la corresponsabilitat, horitzontalitat i treball en xarxa de
tots els agents involucrats. Va més enllà dels mecanismes de representació democràtica tradicional, i
té a veure amb la democràcia directa i els processos comunitaris (Generalitat de Catalunya, 2010). En
la dimensió operativa, es pretén «Avançar cap a la corresponsabilitat, l’apoderament i la participació
de les persones joves en l’àmbit col·lectiu» (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2017:
pàg.  82),  mitjançant  objectius  específics  vinculats  a  la  reducció de les  desigualtats  socials  en la
participació, el foment de la cultura participativa i l’esperit crític, la facilitació de canals, i mitjans
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que permetin a les persones joves organitzar-se i canalitzar al mateix temps la seva participació, i la
millora  de  la  interlocució  entre  joves  i  administració  (Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies, 2017: pàg. 83-84).

A continuació veurem algunes de les implicacions que cal incorporar avui en la participació juvenil.
En primera instància, cal reconèixer totes les formes de participació juvenil distanciant-nos de la idea
tradicional  com és  la  participació associativa,  la  interlocució amb l'administració o altres  formes
gestionades des de les institucions  (Serrallès, 2003).  El concepte «desafecció juvenil», molt extens
en l’àmbit de la joventut, és entesa com a la resistència de les persones joves a la participació, però en
realitat és un estereotip més vinculat a la condició jove i a les formes tradicionals de participació
social. Cal qüestionar-nos de quina forma participen les persones joves i a través de quins mitjans,
més que no pas perquè han deixat de participar en les formes arcaiques. Doncs les persones joves
continuen  participant,  però  les  seves  accions  vinculades  a  la  participació  social  han  estat
invisibilitzades a partir de la idea tradicional de l’associacionisme institucional (Lléser, 2016). Una
altra  de les  implicacions d’avui  en la participació juvenil,  és  l’enfocament  inclusiu:  és  necessari
cercar maneres per arribar altres persones que fins ara no han participat i procurar  pel seu dret a
l’exercici de ciutadania, atenent així a les desigualtats estructurals. Una altra consideració a aplicar
avui,  és analitzar en els  nivells i  graus de decisió, que impliquen més o menys responsabilitat  o
implicació de les persones joves en les polítiques de joventut. Per un costat, trobem polítiques que
potencien la cocreació, la corresponsabilitat, i la implicació juvenil cedint més poder de decisió a les
persones joves i promovent una ciutadania activa i crítica en les polítiques públiques. I per l’altre
costat,  trobem  polítiques  més  assistencialistes  i  basades  en  el  consum  de  serveis  o  activitats,
promovent un model  de ciutadania més passiva i  poc reflexiva.  De més a menys implicació,  els
nivells de participació de la ciutadania es poden desglossar en quatre categories: decidir, consultar,
informar, assistir.  La definició dels rols i agents del procés de participació des de la perspectiva del
treball en xarxa, també passa a ser una implicació del que considerem actualment per participació;
reconèixer tots els participants de les polítiques, i donar-los una funció i un lloc. Una altra implicació
important, és l’adopció de la lògica de procés o la consideració de la participació com un procés
(visió operativa), això fa que es considerin alguns elements metodològics i estratègics, contribuint en
la millora qualitativa d’aquests: construir un mapa d’actors, escollir una metodologia, planificar i
temporalitzar el procés, dissenyar una avaluació del procés de participació. Finalment, cal considerar
al treball comunitari, com una altra manera de dur a terme intervencions participatives amb persones
joves,  com a  eina  de  transformació  social,  traspassant  plenament  la  capacitat  organitzativa  a  la
ciutadania (Mencía i López, 2019).
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4.  ANÀLISI  DE  LA REALITAT  JUVENIL I  LES  POLÍTIQUES  DE
JOVENTUT A L'ALT CAMP

4.1 CONTEXTUALITZACIÓ DE LA COMARCA 

La Comarca de l’Alt Camp és una comarca d’interior, pertanyent al territori del Camp de Tarragona a
la província de Tarragona. Hi consten 23 municipis,  dels quals Valls és la capital:   Aiguamúrcia,
Alcover,  Alió,  Bràfim,  Cabra  del  Camp,  Figuerola  del  Camp,  Els  Garidells,  La  Masó,  El  Milà,
Montferri, Mont-ral, Nulles, El Pla de Santa Maria, El Pont d'Armentera, Puigpelat, Querol, La Riba,
Rodonyà, El Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella, i Vila-rodona. 

A nivell econòmic, destaca per la seva tradició rural, i alhora pel seu desenvolupament industrial que
actualment  és  un  gran  eix  d’ocupació  comarcal.  En  l’actualitat,  Valls  està  ben  connectada  per
carreteres i transport transport públic amb les principals ciutats. Però, les freqüències als municipis
són molt reduïdes. La utilització del vehicle particular, per tant, és molt majoritària. La connexió ha
propiciat la mobilitat de la població a ciutats més grans per raons principalment d’oci, però també per
motius d’educació i treball. Pel que fa a la connexió a internet, existeixen poques localitzacions amb
connexió pública, però recentment, a nivell particular, s’està duent a terme la instal·lació de fibra
òptica als municipis.

El total de població actual és de 44.296 persones, de les quals 24.359 viuen a Valls, més de la meitat
de  la  població.  I  19.973  persones,  es  reparteixen  entre  els  altres  22  municipis.  Les  zones  més
poblades són les que es troben a la al voltant de la plana, pròximes a polígons industrials i a Valls, les
més despoblades són les més rurals i amb geografia muntanyosa. Un total de 6.012 persones són
nascudes a l’estranger, les quals representen un 13,57% de la població, i 5.465 tenen nacionalitat
estrangera (12,34%). Per un altre costat, 1.239 persones resideixen a l’estranger (IDESCAT, 2020). 

La població jove d’entre 15 i 29 anys és de 6.827 persones: el 48,22% són dones, i el 51,78% són
homes.  La joventut es distribueix per grups d’edat: de 15 a 19 anys (2.382 persones), de 20 a 24 anys
(2.204 persones), i de 25 a 29 anys (2.241 persones). El  col·lectiu jove conforma un 16,83% de la
població total. El gran gruix de persones joves es concentra a Valls (3.964), i el segueixen Alcover
(778), El Pla de Santa Maria (375), Vila-rodona (182), Puigpelat (177), Vallmoll (120) i Cabra del
Camp (120). Els 16  pobles restants de la comarca, no superen els 1.000 habitants, i el nombre de
persones joves no supera els 100 habitants per municipi: Aiguamúrcia,  Alió, Bràfim, Figuerola del
Camp, Els Garidells, La Masó, El Milà, Montferri, Mont-ral, Nulles, El Pont d'Armentera, Querol, La
Riba, Rodonyà, El Rourell  i  Vilabella (Mercuri,  2019). D’altra banda,  el percentatge de persones
joves de la comarca amb nacionalitat estrangera és del 17,03%: el 48,15% té nacionalitat a l’Àfrica, el
29,15% a  la  resta  del  continent  europeu,  el  18,23% a  l’americà,  i  el  4,48% a l’Àsia  i  Oceania
(IDESCAT, 2019).

S’observa un procés d’envelliment de la població en l’observació de la piràmide d’edats, veiem com
aquesta  es  va  invertint  progressivament.  Doncs  l’índex  d’envelliment  de  la  població  se  situa  al
122,5% i el creixement demogràfic de la població és per causes migratòries majoritàriament, més que
no pas derivades del creixement natural (IDESCAT, 2019). La dependència juvenil comarcal,  se situa
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al 26,19%, una dada no gaire allunyada de l’índex de dependència de les persones grans (29,45%)
(Mercuri, 2019).  

L’èxode de persones joves  cap a zones urbanes  es produeix  majoritàriament per formació,  però
també per motius de treball. Moltes vegades aquestes persones joves qualificades quan finalitzen els
seus  itineraris  formatius  i/o  laborals,   no  tornen  al  territori,  fet  que  té  incidència  en  el
desenvolupament socioeconòmic. Aquest és un fenomen que accelera els processos d’envelliment,
masculinització i  despoblament dels territoris rurals com és el cas de l’Alt Camp (Odisseu Jove,
2020). Com ja hem vist, la diversitat territorial, pot esdevenir eix de desigualtat en sí mateixa en
quant a l’accés als recursos que pot variar fins i tot dins d’un mateix territori, depenent del municipi
en què es viu, o fins i tot del barri. El Barri antic de Valls, segons Gomà i Soler (2018)  és una zona
vulnerable del Camp de Tarragona perquè presenta un índex de segregació elevat.  

4.2 ANÀLISI DE DADES 

S’ha realitzat l’enquesta a la joventut de l’Alt Camp1 a una mostra de 80 persones residents a 15
municipis de la comarca de l’Alt Camp, de les quals el 63,3% són dones, el 33,8% són homes i el
2,5% no responen a aquesta pregunta. Dada que podria associar-se a la major participació femenina
en les polítiques de joventut, com ja s’ha comprovat en la participació a diverses actuacions (Consell
Comarcal de l’Alt Camp, 2019).

La mostra de població jove enquestada es distribueix per municipis en els següents percentatges:
Alcover 4,9%, Alió 3,7%, Bràfim 7,4%, Cabra, del Camp 9,9%, La Masó 13,6%, El Milà 2,5%, El
Pla de Santa Maria 4,9%, EMD Picamoixons (Valls) 1,2%, Puigpelat 1,2%, La Riba 2,5%, Rodonyà
1,2% , El Rourell 9,9%, Valls 30,9%, Vallmoll 7,4%, Vila-rodona 2,5%. El total de persones de Valls
representen (en la suma amb l’EMD Picamoixons) el 41% , i les persones dels municipis més petits
representen el  59%. L’origen de la població jove és Catalunya en el  98,8% dels  casos,  i  l’1,2%
l’origen és de Fora de la Unió Europea, una dada que podria donar-nos pistes sobre la desigualtat
d’accés a la informació i els recursos per raó d’origen geogràfic, ja que la població d’origen estranger
no es veu representada, no ha tingut accés o no s’ha sentit interpel·lada a contestar l’enquesta.

Les dades de l’enquesta, s’han complementat i reforçat a partir de dades quantitatives: estadístiques,
informes i estudis existents sobre la temàtica, i la quantificació de polítiques de joventut; així com
també s’ha reforçat amb tècniques qualitatives: l’entrevista a l’Oficina d’Habitatge de l’Alt Camp, i
les dades recollides prèviament a la investigació mitjançant el treball de camp: la taula de regidors/es
comarcal de 2019, les reunions individuals amb les regidories, i els sondejos sobre interessos de les
persones joves en l’àmbit de l’oci. 

4.2.1 EIX EDUCACIÓ

Les dades a la comarca coincideixen força amb la tendència a Catalunya (Serracant, [coord], 2018):
major alfabetització entre els homes i les persones d’origen nacional, majors titulacions superiors i
universitàries entre les dones i la població nacional (IDESCAT, 2011). I es reafirma, que una part
molt important del jovent està estudiant, el 45% de les persones enquestades, i que la tendència a
l’allargament de l’edat de l’educació és un fet que perdura des de l’inici de la crisi econòmica de 2008

1 Consultar el buidatge de l’enquesta a la joventut de l’Alt Camp 2020 a l’Annex II.
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(Consell  Comarcal  de  l’Alt  Camp,  2019). Tot  i  així,  Espanya  presenta  l’índex  més  alt
d’abandonament d’estudis i de fracàs escolar de la UE (El Periódico, 2019)

El 17,5% de les persones enquestades afirma que ni estudia ni treballa en aquest moment, i el 15%
expressa que està estudiant i treballant. Pel que fa a les llengües que coneixen, el català i el castellà
són  con  conegudes  entre  tota  la  població  enquestada,  i  el  37,5%  coneix  terceres  llengües
majoritàriament (anglès),  i  alguns casos quartes llengües.  Però,  val  a dir,  que trobem a faltar  les
respostes de la població d’origen estranger, les quals podrien fer variar aquestes dades. De la mateixa
manera, es pot llegir un alt grau d’assoliment d’estudis postobligatoris, el batxillerat, els CFGM i els
CFGS sumats representen un 44,5%, i el nivell universitari representa el 23,5%. En menys mesura
apareix l’assoliment de titulacions de màster i doctorat (4,9%). Podem destacar que l’educació sembla
ser  molt  rellevant  per  les  persones  joves  perquè  en  un  futur  volen  assolir:  el  43,2%  estudis
universitaris, el 27,2% titulacions de màster i/o doctorat, i l’11,1% CFGS. Només el 14,8% que creu
que no podrà assolir els nivells formatius desitjats, i els motius són principalment de caire econòmic
(60,9%) i vinculats a la priorització del treball (43,5%). 

Les polítiques d’educació i formació a la comarca, estan força protagonitzades per l’educació formal i
la formació ocupacional, pel que fa a la titularitat pública. Però en la formació en idiomes, arts i el
reforç escolar predomina la privatització, i per tant requereix un cost econòmic per a les persones.
Veiem com l’oferta d’estudis de formació professional  es localitza únicament a Valls, i com està poc
diversificada.  Afegim que no s’ofereixen estudis  universitaris,   ni  estudis  superiors de la família
artística  a  l’Alt  Camp.  Pel  que  fa  a  l’educació  no  formal,  detectem  que  es  tracta  d’un  recurs
generalment  destinat  a  les  persones  joves  en  situació  de  més  vulnerabilitat  social,  tant  a  nivell
individual com grupal. Excepte el Centre de Noves Oportunitats, que treballa l’àmbit de l’educació
no formal amb les persones joves en situació d’inactivitat laboral i educativa. Observem que els grups
d’educació no formal es concentren a alguns dels pobles més grans: Valls, El Pla de Santa Maria,
Alcover  i  Vila-rodona.   En  quant  a  la  informació  sobre  l’àmbit  d’educació,  aquesta  la  cobreix
l’Oficina Jove i els Punts d’Informació juvenil, però no de manera especialitzada. En quant a l’oferta
d’educació en el lleure,  les activitats estan dirigides només a la infància. Tot i així, els CAU i Esplai
tenen un paper rellevant entre una part de l’adolescència i la joventut als municipis de Valls i El Pla
de Santa Maria, tant pel que fa a l’ocupació del temps lliure els caps de setmana, com pel relleu
generacional que es produeix. 

4.2.2 EIX TREBALL

Abans de tot, cal tenir present que la situació laboral més vulnerable (inactivitat, atur, temporalitat,
salaris baixos), en el conjunt del territori de Catalunya, la pateixen les franges d’edat més joves, les
dones i les persones d’origen immigrant (Serracant [coord.], 2018).
 
Les  persones joves que treballen a l’Alt Camp d’entre 16 i 29 anys, durant el segon trimestre de
2020, són un total de 2.566, les quals representen un 40,68% del total, una dada molt marcada per
l’allargament de l’edat  de  l’educació,  com hem vist  en l’eix d’educació (Mercuri,  2020).  De les
persones  joves  enquestades  el  21% està  treballant  únicament,  el  17,5% afirma que ni  estudia  ni
treballa en aquest moment, i el 15% expressa que està estudiant i treballant. Pel que fa a les dades
sobre la situació econòmica, el 35,8% explica que té ingressos baixos, el  56,8% diu que els seus
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ingressos són mitjans, i el 2,5% confirma que són alts. Però aquestes dades són insuficients  ja que les
persones d’origen estranger no consten en la mostra de l’enquesta.

Les dades d’atur han augmentat significativament respecte el mes de febrer de 2020 (prèviament a la
situació de la Covid-19): durant el mes de novembre 554 persones joves a l’atur, mentre que al febrer
n’eren 398. Un total de 156 persones joves més estan aturades, respecte el mes de febrer (Mercuri,
2020). En aquesta comptabilització, però, no es tenen en compte les persones en situació d’ERTO.
Dels grans sectors econòmics, el més afectat per l’atur a la comarca és el sector serveis, actualment
2.046 persones aturades, i també és on ha augmentat més significativament l’atur durant la pandèmia
(Mercuri, 2020). Cal tenir en compte que durant el primer trimestre de 2020 un 83,4% de persones
joves ocupades a Catalunya, ho estava en aquest sector (Consell Comarcal de l’Alt Camp, 2020) , i
que segons l’enquesta és un sector molt ocupat per les persones joves de la comarca (61,5%). En
menys mesura afirmen que treballen al sector industrial (13,5%), en el sector cultural i artístic (9,6%),
i només l’1,9% de les enquestades treballa al primer sector. La precarietat econòmica de les persones
joves, igualment com passa a la resta de Catalunya, podria confirmar-se a la comarca: de les persones
enquestades, el 43,9% tenen un treball temporal en front el treball indefinit (26,8%), i jornada parcial
(19,5%) enfront la jornada sencera (12,2%). Només el 5% afirma que el salari percebut s’adequa als
estudis cursats, tot i que el 46,2% confirma tenir una feina relacionada amb la seva formació, fet que
valoren positivament. També valoren positivament la conciliació laboral, les condicions generals del
lloc de treball. 

Les  actuacions sobre treball  a la  comarca se  centren en la  millora  de l’ocupabilitat  i  la  inserció
laboral. Per una banda, trobem les pròpiament juvenils, com són el Refent d’Ocupació Juvenil d’abast
comarcal,  i  el  Centre de Noves Oportunitats  ubicat  a Valls.  D’altra banda,  trobem els serveis de
treball dirigits a tota la ciutadania: els serveis municipals de treball (Valls, Alcover i El Pla de Santa
Maria), el Servei d’Ocupació de Catalunya (Valls) i els serveis de treball de la CGT ( Vallmoll, Vila-
rodona  i  Aiguamúrcia.).  En  el  grup  de  polítiques  sobre  treball  amb orientació  més  comunitària,
trobem l’Ateneu Coopcamp, ubicat a Valls. 

Pel que fa als serveis d’ocupació que coneixen les persones joves són, principalment, Vallsgenera
(61,7%) i el SOC (50,6%). Però, el 22,2% expressa que no en coneix cap, una dada força alta.

4.2.3 EIX HABITATGE I EMANCIPACIÓ

La taxa d’emancipació se situa en mínims històrics a Catalunya i a Espanya és la més baixa de la UE.
Es tracta d’una emancipació tardana, i es manté la tendència a la baixa situant-se al 22,6% el 2019
(Consell  Comarcal  de  l’Alt  Camp,  2019).  L’accés  l’habitatge  és  una  problemàtica  que  s’ha  vist
agreujada en els darrers anys degut a l’augment de preus del lloguer regulats pel mercat. Les persones
joves són qui la pateixen de manera especial, i els factors que hi tenen a veure tenen relació amb
l’edat, el gènere, la inserció laboral, la qualitat del treball i la capacitat econòmica.  Les dones en
aquest cas tendeixen a deixar la llar familiar abans que els homes (Serracant,  2018), tot i  que la
tendència és la convivència en parella (Mencía i Enjuanes, 2019).

El  percentatge  d’emancipació  de  les  persones  enquestades  és  del  30%.  El  46% d’aquest  viu  en
parella,  un 16% compateix habitatge i un 16% confirma que viu sol/a.  Un 3,7% del total de les
enquestades confirma tenir fills/es a càrrec. Veiem com les persones que viuen soles tendeixen a tenir
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una bona situació laboral i econòmica, i superen els 30 anys d’edat i com la tendència  d’emancipació
juvenil està vinculada a formes tradicionals (convivència en parella), igualment com afirmava Mencía
i Enjuanes (2019). El 2017, les persones joves que vivien compartint pis al Camp de Tarragona només
representaven un 4,3% enfront un 13,3 % del conjunt de Catalunya (Gomà i Solé, 2018). Els motius
principals pels quals les persones joves enquestades responen al fet de no estar emancipades són:
estar estudiant o voler continuar estudiant (60%), perquè no treballen (37,8%), perquè són menors
d’edat (31,1%) i perquè tenen ingressos baixos (26,7%). 

Existeixen poques persones joves a la comarca que s’informin o sol·licitin ajuts per a l’habitatge, tal i
com ens explicava l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal2. A l’enquesta, observem com 44,1%
de persones joves emancipades no ha demanat mai cap ajut per fer front a les despeses d’habitatge, el
23,  5% confirma que no coneix cap ajut,  mentre  el  20,6% confirma haver  demanat  subvencions
relacionades amb l’habitatge. El  lloguer és el tipus d’habitatge que predomina (42,9%), després la
propietat  (28,6%),  i  finalment  l’habitatge  de  propietat  familiar  22,9%.   No existeix  cap  persona
enquestada que confirmi  disposar  d’un habitatge social  i  veiem com la  tendència   general  de  la
comarca pel que fa al el règim de tinença, s’expressa notablement cap a l’habitatge de propietat en
contraposició al cas de la joventut (Mercuri, 2011). 

Una part molt important de la població juvenil, el 2017, expressava que no vol quedar-se a viure a la
comarca en un futur: «(...)el 71,8% dels i les joves han repòs que no tenen intenció de quedar-se a
viure al municipi on resideixen actualment» (Consell Comarcal de l’Alt Camp, 2017: pàg. 5). La
voluntat  de  voler  marxar en un futur  de la  comarca o municipi  s’expressa  a l’enquesta  de 2020
mitjançant  aquests  motius  majoritaris:  les  oportunitats  laborals,  l’oferta  educativa  i  formativa,  el
transport i les comunicacions, i l’oferta d’oci, cultura i esport. Es llegeix, per tant, una certa percepció
de manca d’oportunitats i de dificultosa projecció cap al futur al territori.

Referent  a   les  polítiques  d’habitatge,  existeixen  dos  serveis:  L’Oficina  d’Habitatge  del  Consell
Comarcal, d’abast comarcal, i l’Oficina d’Habitatge de Valls, totes dues centralitzades a la capital.
Les  principals  accions  d’aquests  serveis  d’habitatge  són  vinculades  a  la  millora  de  l’accés  i
permanència a l’habitatge, sobretot de lloguer. L’Ajuntament de Valls, a més, durant els darrers dos
anys ha posat  a disposició un ajut  per promoure l’accés a l’habitatge entre la població jove.  Per
acabar, esmentem que actualment  la comarca no s’estant promovent accions vinculades a l’accés
alternatiu a l’habitatge,  més enllà de les opcions que oferix el mercat. 

4.2.4 EIX SALUT

La salut  de  la  joventut  de  Catalunya ha anat  millorant  durant  la  darrera  dècada,  es  registra  una
baixada de la mortalitat derivada dels accidents de trànsit, i es redueixen algunes pràctiques de risc
com és  el  tabac  i  d’altres  drogues  ja  no  es  distribueixen  de  manera  tant  homogènia:  existeixen
diferències entre les pràctiques de risc, la salut  emocional, i la salut general segons els indicadors de
gènere, classe social, nivell formatiu, origen (Serracant [Coord.], 2018).

Durant el 2020, s’ha posat en relleu la salut emocional de les persones joves, doncs aquesta s’ha vist
afectada per les restriccions i mesures de la Covid-19, que han fet canviar els hàbits socials i culturals
de la joventut, i s’han desencadenat més problemàtiques emocionals i psicosocials, relacionades tant

2 Consultar el buidatge de l’entrevista a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal a l’Annex III.
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amb la situació econòmica i laboral, que ja anàvem veient en els darrers anys (Utzet i Salas 2018),
com  en  la  situació  de  les  relacions  interpersonals.  De  la  mateixa  manera,  s’ha  posat  en  relleu
l’augment de situacions de violència masclista en l’àmbit domèstic (Plataforma unitària contra les
violències de gènere, 2020).

Sobre la percepció dels hàbits saludables de les persones joves al seu entorn: el 80,2 % reconeix molt
extensament que hi ha un excessiu i no saludable ús de les pantalles, el 75,3% percep el consum de
tabac alcohol i altres drogues al seu voltant, i un 56,8%  expressa que és habitual al seu entorn el
consum d’aliments i begudes no saludables.  En menys mesura, es destaca la violència física, verbal
i/o psicològica entre iguals, l’ús no saludable de les xarxes socials, la no protecció en les relacions
sexuals, la percepció al seu entorn de baixa autoestima, autolesió o trastorns psicosocials. Però, de
manera  contraposada,  sobre  el  tema de  salut  que  els  agradaria  estar  més  informades  és  la  salut
emocional, en un 72,8%. Les necessitats emocionals podrien no ser percebudes a l’entorn, però sí en
un  mateix/a.   Els  grans  altres  temes  sobre  els  que  els  agradaria  rebre  més  informació  són:
l’alimentació  (59,3%),  la  sexualitat  i  les  relacions  afectives  (42%),  que  també és  una  necessitat
percebuda a nivell individual més que no pas a nivell de l’entorn. Destaquem la necessitat expressada
d’estar  millor  informades sobre  l’ ús  saludable  de  les  pantalles  i  les  xarxes  socials  (40,7%).  La
percepció  de  la  necessitat  d’informació  sobre  consums  de  drogues  és  més  percebuda  en  la
col·lectivitat  que  en  la  individualitat,  veient  el  consum  freqüent  en  l’entorn,  però  no  a  nivell
individual.

Les  discriminacions  més  percebudes  a  l’entorn  són  (de  més  a  menys):  el  racisme i  la  xenfòbia
(55,6%),  les  violències  masclistes  (49,4%),  seguidament,  i  en  menys  mesura,  la  LGBTI  fòbia
(35,8%), l’adultcentrisme (30,9%), el classisme o exclusions per estatus econòmic o social (27,2%), i
per últim, les exclusions per raó de diversitat funcional (12,3%). 

De les polítiques dedicades a la salut a la comarca, destaquem la tarda Jove de Salut gestionada pel
CAP Dr. Sarró de Valls, servei preventiu i enfocat a la dona sobre salut sexual i reproductiva. Creu
Roja Joventut de Valls, per la seva banda, disposa d’accions més enfocades des de la perspectiva de
gènere i integrals: consum de drogues, sexualitat i afectivitat, prevenció de les violències masclistes,
alimentació. En quant a les polítiques d’inclusió social trobem el Servei Integral d’Atenció a la Dona
(SIAD) i  el  Servei  d’Atenció Integral  (SAI) del  Consell  Comarcal  i  de Valls,  que desenvolupem
accions tant d’acompanyament com de promoció de la igualtat. També trobem el servei d’acollida a
les persones migrades ubicat al Consell Comarcal de l’Alt Camp, més dedicat a l’acompanyament de
persones nouvingudes.

4.2.5 EIX OCI, CULTURA, I ESPORT 

La concepció de la cultura és des d’un sentit més ampli entre la població jove a Catalunya, és a dir, és
més diversa, canviant, i es reconeixen multitud de formes, més que no pas en les persones més grans.
Es confirma que  consumeixen tanta cultura o fins i tot més que la població adulta. Però, succeeix
com en els altres eixos de les polítiques de joventut, es produeixen diferències respecte el sexe, l’edat,
el nivell formatiu, la situació laboral i la classe social, que intervenen en la concepció de la cultura,
les pràctiques culturals,  el  consum cultural, i/o els interessos en quant a aquesta (Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, 2017).

26



A l’enquesta, de les tendències en l’ocupació del temps lliure destaquen les següents: quedar amb les
amistats (67,9%), xarxes socials (58%), sèries i pel·lícules (45,7%), l’esport (33,3%), escoltar música
(33,3%),  sortir  de  festa  (28,4%),  la  creació artística  (25,9%) i  llegir  (24,7%).  La participació en
entitats i en les activitats del municipi és més minsa, com  anar de compres, els videojocs, l’autocura i
l’estètica. Anar al cinema, al teatre, fer activitats extraescolars i anar a l’equipament juvenil són les
tendències més baixes.  En aquestes dades s’hi pot reflexar la tendència a l’oci  digital  (Martínez,
Meneses, Fàbregues, 2018) i a les pràctiques individuals, però sense acabar abandonar hàbits d’oci
com són els que requereixen contacte social.  Finalment, recalcar que la creació artística en sentit
ampli, ja sigui a nivell grupal o individual, és present significativament. Pel que fa als interessos del
temps lliure al municipi, observem que els hi agradaria gaudir de concerts i festes joves (64,2%), de
fires o mostres de talents joves (43,2%) , d’activitats culturals (39,5%) i activitats esportives (38,3%).
La necessitat de gaudir d’activitats d’educació en el lleure, tallers, xerrades i sortides, són menys
massives, però també són presents.3 

Observem que  les  polítiques  de  consum cultural  a  la  comarca,  no  se  centren  generalment  en  el
col·lectiu jove. Existeixen diversos equipaments de consum cultural  amb programacions estables:
teatre, cinema, música, exposicions, sobretot a Valls i Alcover, i puntualment en d’altres municipis.
Les persones joves de la comarca, com ja es va detectar el 2017 en les enquestes a Valls i l’Alt Camp,
no s’identifiquen plenament en aquestes programacions, perquè tenen interessos diversos i necessitats
culturals que van més enllà de l’oferta.  Pel que fa a l’oci nocturn, aquest es concentra molt durant les
diverses  festes  majors  dels  municipis,  i  en  una  sala  de  festes  ubicada  al  polígon  de  Valls,  on
l’afluència  de joves  és  notable.  Les  activitats  esportives  són dirigides  també al  públic  general,  i
manquen  equipaments  per  a  la  pràctica  de  l’esport  als  municipis.  L’oferta  esportiva  és  present
majoritàriament a Valls, Alcover i El Pla de Santa Maria, fet que genera mobilitat entre les persones
joves dels municipis més petits. Aquesta centralització de l’oferta cultural i esportiva a les poblacions
més grans pot generar efectes de desigualtat territorial pel que fa a la necessitat de desplaçament,
sobretot entre aquelles persones joves amb més dificultats socioeconòmiques.

A nivell  de les polítiques de joventut comarcals,  es programen activitats d’oci juvenils en format
tallers, sobretot en el període d’estiu, i també xerrades de caire més pedagògic durant la resta de l’any.
La principal problemàtica detectada en aquestes programacions és la manca de cohesió social en els
grups de persones joves, que pot estar relacionada amb la manca d’equipaments juvenils i la manca
de figures professionals dedicades a la dinamització juvenil als municipis.  El Pla de Santa Maria,
Vila-rodona,  Puigpelat,  Alcover  i  Valls,  per  la  seva  banda,  disposen  de  programacions  pròpies
dedicades  a  l’oci  juvenil  sobretot  en  aquests  períodes:  Castanyada,  Nadal,  Carnaval,  i  estiu.  No
s’aborda, però, generalment, l’àmbit de l’oci nocturn, ni la programació cultural ni esportiva.  

4.2.6 LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LA COMARCA

En aquest apartat analitzarem les dades qualitatives i quantitatives, recollides en el treball de camp, en
referència  a  la  situació  de  les  polítiques  de joventut  de  la  comarca  de l’Alt  Camp.  Per  a  poder
descriure la situació, primerament, analitzarem els recursos econòmics, humans, i infraestructurals
d’aquestes, que podrien explicar les mancances estructurals per a a la disposició d’accions en matèria
de joventut al territori.  Seguidament, analitzarem les principals línies d’actuació i alguns aspectes
metodològics de les polítiques de joventut locals i comarcals.

3 Consultar el buidatge dels sondejos d’interessos joves en l’àmbit de l’oci juvenil a l’Annex II i V.
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4.2.6.1  RECURSOS DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT4

Recursos econòmics: 

Les polítiques  de joventut  a la  comarca es  divideixen en quatre  grans  grups:  en primer  lloc  les
polítiques impulsades des l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, un ens amb autonomia pròpia en
quant a les polítiques de joventut, derivada del Contracte Programa i les tres fitxes atorgades que
contenen els encàrrecs institucionals: El Servei Comarcal de Joventut (Fitxa 41), l’Oficina Jove de
l’Alt Camp (Fitxa 42), i El Servei de Joventut als municipis (Fitxa 43).  També disposa d’una figura
professional derivada del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Referent d’Ocupació Juvenil, qui està
especialitzat  en  polítiques  d’ocupació  juvenil.  Aquestes  tenen  abast  comarcal,  i  acompanyen  als
municipis  en el  disseny de plans  i  programes propis,  i  els  donen suport  tècnic  en les  polítiques
d’emancipació juvenil  i  en les polítiques de participació juvenil.  En segon lloc,  les polítiques de
joventut de l’àmbit local dirigides a municipis de més de 20.000 habitants, que tenen autonomia i
recursos propis,  igualment com el Consell  Comarcal,  però en aquest cas d’abast municipal:  Valls
(Valls  Jove),  qui  té  de  destinada  la  Fitxa  43  del  Contracte  Programa,  la  qual  encarrega  el
desplegament d’un servei municipal de joventut.  En tercer lloc, les polítiques de l’àmbit local que
operen amb autonomia econòmica i en col·laboració i suport tècnic del Consell Comarcal (municipis
de més de 500 habitants o amb Pla Local de Joventut): Aiguamúrcia, Alcover, Bràfim, Cabra del
Camp, Figuerola del  Camp,  Nulles,  El  Pla de Santa  Maria,  Puigpelat,  La Riba,  Vilabella i  Vila-
rodona.  Aquests  també  disposen  de  la  fitxa  43  del  Contracte  Programa,  que  encomana  el
desplegament de polítiques de joventut en l’àmbit local. I en quart lloc,  les polítiques de joventut
locals que no tenen autonomia i precisen o depenen més dels recursos tècnics i econòmics del Consell
Comarcal  per al  desplegament d’accions dirigides al  col·lectiu jove (municipis de menys de 500
habitants o sense Pla Local de Joventut): Alió, Els Garidells, La Masó, El Milà, Mont-ral, Montferri,
El Pont d’Armentera, Querol, Rodonyà, El Rourell i Vallmoll. 

Actualment a l’Alt Camp hi ha 12 municipis que reben finançament per a les polítiques de joventut,
mitjançant els Plans Locals de Joventut i el Contracte Programa. Però, en total són 13 ens locals, si
incloem el  Consell  Comarcal.  A l’altre  costat,  són  un  total  d’11 poblacions  que  no  disposen  de
recursos econòmics per a la posada a disposició de polítiques de joventut en l’àmbit local.

Recursos humans: 

Abans de tot, cal diferenciar que existeixen dos tipus d’estructures de les polítiques de joventut en
quant a recursos humans: l’estructura política i l’estructura tècnica. D’estructura política, en disposen
tots  els  ens  locals  de  la  comarca,  ja  sigui  de  manera  compartida  amb altres  àrees  o  de  manera
exclusiva. La Conselleria de Joventut, Lleure i Esports, és l’estructura política de l’Àrea de Joventut
del  Consell  Comarcal.  I  les  Regidories  de  Joventut  dels  municipis,  es  despleguem  de  maneres
diverses, ja sigui exclusivament o no. La majoria d’aquestes estructures polítiques tenen dedicació
parcial no assalariada (Consell Comarcal de l’Alt Camp, 2016).

Dels  13  ens  locals  que  tenen  finançament  per  a  les  polítiques  de  joventut,  que  expilàvem
anteriorment,  en l’actualitat, només 4 disposen d’estructures tècniques: El Consell Comarcal, Valls,
Puigpelat  i  Vila-rodona.  En el  cas del  Consell  Comarcal  de l’Alt  Camp, disposa d’un total  de 4

4 Consultar els recursos humans, econòmics i infraestructurals de les polítiques de joventut de l’Alt Camp a l’Annex I.
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professionals  de  joventut  d’acord  les  quatre  línies  de  finançament  que  percep:  una  Tècnica  de
Joventut  Comarcal,  una  Tècnica  de  Joventut  Compartida  amb els  municipis,  una  Dinamitzadora
Juvenil, i finalment un Tècnic d’Ocupació Juvenil (Referent d’Ocupació Juvenil). Valls, tot i que no
disposa de personal tècnic propi per a les polítiques de joventut, disposa de personal que exerceix les
funcions,  reforçant-lo amb personal  derivat  de programes del  Servei  d’Ocupació de Catalunya:  1
Tècnic  Cívic,  2  Tècniques  de Joventut  i  1  Administrativa.  I,  per  acabar,  Vila-rodona i  Puigpelat
disposen cadascun d’ells d’1 dinamitzador/a juvenil al municipi. 

En aquest apartat,  es destaca,  per tant,  que manquen de manera molt evident professionals de la
joventut que puguin esdevenir com a referència a les persones joves als diferents municipis de la
comarca. Professionals de l’educació no formal, que puguin acompanyar el col·lectiu jove en el seu
procés  socioeducatiu,  en  les  seves  transicions,  en  l’adquisició  de  coneixements,  habilitats  i
competències, i  afavorir  l’apoderament juvenil  pel  que fa a la presa de decisions tant  en l’esfera
personal, com en l’esfera pública i política; així com desplegar tècnicament polítiques de joventut en
coordinació amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal.

Recursos infraestructurals: 

Del total d’ens locals, un total d’11 disposen equipaments destinats a les polítiques de joventut, els
quals, la major part, es troben en els municipis més grans i que tenen finançament per a les polítiques
de joventut. Entre aquests, podem fer les següents classificacions segons les seves característiques:
l’ús, la gestió o bé la disposició de personal. 

En primer lloc: els que són dedicats a la informació juvenil, són gestionats per l'administració i tenen
recursos  humans:  l’Oficina  Jove  de  l’Alt  Camp  (Consell  Comarcal),  Valls  Jove,  i  el  Punt
d’Informació Juvenil  d’Alcover.  Després,  trobem els  que són  dedicats  a  la  cohesió social  i  a  la
dinamització de persones joves, són gestionats per l’administració  i tenen recursos humans: Lokal
Jove de Vila-rodona. Seguidament, els que són dedicats a la cohesió social i a la dinamització de
persones joves, són cogestionats per les persones joves  i no tenen recursos humans: Local de Joves
La  Fàbrika  del  Pla  de  Santa  Maria.  Per  últim,  els  que  són  dedicats  a  la  cohesió  social,  són
cogestionats o gestionats directament per persones joves i  no tenen recursos humans:  Les Pobles
(Aiguamúrcia), Bràfim, Figuerola del Camp, La Riba i Vallmoll. 

Trobem  a  faltar  en  aquesta  classificació  a  Puigpelat,  doncs,  actualment  està  treballant  per  a  la
disposició d’un equipament juvenil, i ja ha posat a disposició personal propi per a la dinamització
juvenil. Volem afegir que l’Ajuntament de Valls durant el 2020 ha estat treballant en un Pla per a la
disposició i usos d’un equipament únicament juvenil,  més enllà de la informació juvenil,  que pot
donar resposta a les necessitats detectades entre la població jove, en quant a equipaments juvenils,
que exposarem en aquest punt. 

Dels 11 municipis més petits de 500 habitants, 10 no tenen a disposició equipaments juvenils, tenint
en compte que Figuerola del Camp sí que té local de joves.  Aquest fet el podem relacionar en què
són municipis que no tenen finançament per a les polítiques de joventut, excepte Figuerola del Camp
i Nulles que sí que tenen recursos econòmics. Els municipis petits sense equipament de joventut són:
Alió, Els Garidells, La Masó, El Milà,  Montferri, Mont-ral, Nulles, Querol, Rodonyà i El Rourell. 
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Per últim, són 3 les instal·lacions juvenils de la comarca que es troben al Registre d’Instal·lacions
Juvenils  de  la  Direcció General  de  Joventut:  l’Alberg  de Joventut  Pere  El  Gran a  Santes  Creus
(Aiguamúrcia), el Campament Juvenil de La Riba, i la Casa de Colònies de Querol. Actualment, a
més, La Regidoria de Joventut de Valls està estudiant la disposició d’un alberg juvenil a la ciutat.

Les  persones  enquestades  troben  a  faltar  els  següents  equipaments  al  seu  municipi  o  comarca:
prioritàriament,  un  local  de  joves  o  equipament  juvenil  (59,3%),  seguidament  d’equipaments
esportius com un rocòdrom o esports aventura (27,2%) i un gimnàs (27,2 %), i equipaments dedicats
a l’educació i la formació com sales d’estudi (23,5%) i biblioteca (18,5%). La necessitat de disposar
d’un equipament juvenil al municipi ja es manifestava de forma notable a l’Enquesta del Pla Local de
Joventut de Valls 2017-2020,  per part d’un 51 % de les persones enquestades (Ajuntament de Valls,
2017) . En canvi, a l’Enquesta a la Joventut de l’Alt Camp de 2017, s’expressava que les persones de
municipis més petits en un 44,3% ja disposaven d’equipament juvenil al  seu poble. Tot i així, el
percentatge de participants dels equipaments juvenils era del 21%, i el  65,9% no coneixia quines
activitats que es realitzaven a l’equipament juvenil (Consell Comarcal de l’Alt Camp, 2017) . En
conclusió  es  feia  evident  la  necessitat  d’un  equipament  juvenil  a  Valls,  i  la  dinamització  dels
equipaments  juvenils  dels  municipis  més  petits.  El  2020  continua  aquesta  tendència  i,  es  pot
interpretar  algun dels  usos  que es  podria  donar  als  equipaments  juvenils,  sobre  els  quals  caldria
aprofundir més: esports aventura, gimnàs, sala d’estudi... 

I en quant al coneixement dels equipaments i serveis de joventut de la comarca, el 32,5% coneix a
l’Oficina Jove de l’Alt Camp, seguidament el 24,5 % té coneixement sobre Valls Jove, i en tercer lloc
El  Lokal  de  Joves  la  Fàbrika  del  Pla  de  Santa  Maria.  El  Lokal  Jove  de  Vila-rodona,  i  el  Punt
d’Informació Juvenil  d’Alcover  són coneguts  entre  el  9  i  7%.  L’11% afirma que no coneix cap
d’aquests equipaments i serveis, doncs podria traduir-se a la desconeixença d’una part de la població
jove de les polítiques de joventut del territori. 

4.2.6.2 LÍNIES D’ACTUACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A L’ALT CAMP5 

Mitjançant el Pla Comarcal de Joventut de l’Alt Camp 2016-2017, i els Plans Locals de Joventut dels
municipis de la comarca  2017-2020  (els quals encara tenen vigència avui en dia, perquè han estat
sotmesos  a  les  pròrrogues  del  Contracte  Programa  dels  darrers  anys),  com mitjançant  l’exercici
professional i la coordinació i treball en xarxa amb els diferents ens locals, hem pogut analitzar quins
són els principals programes i les línies d’actuació que es prioritzen en matèria de joventut al territori.
Encara que, durant els últims anys han esdevingut canvis en les estructures tècniques del Consell
Comarcal, Valls, Alcover i Puigpelat que han suposat transformacions en els programes i projectes de
manera significativa (ja sigui per la seva expansió o minoració), que no podem comptabilitzar en
aquest anàlisi perquè no consten en els documents de planificació estratègica dels ens, ja que no s’ha
dut a terme cap planificació estratègica en matèria de joventut al territori des dels anys 2016 i 2017. 

Per una banda, trobem l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, qui defineix les seves actuacions
com a un suport als municipis per al desplegament de polítiques de joventut pròpies. Aquest prioritza
aquestes tres accions envers dos destinataris principals: en primer lloc, les persones joves,  sobretot en
accions en matèria d’emancipació juvenil, centrades principalment en la informació i orientació a

5 Consultar les principals línies d’actuació i la situació metodològica de les polítiques de joventut de la Comarca de l’Alt 
Camp a l’Annex I. 
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nivell individual i grupal en els eixos d’ocupació i educació, mitjançant l’Oficina Jove. En segon lloc,
les regidories de joventut, a través d’accions d’assessorament per millorar la capacitat de planificació
i  desplegament  de polítiques  de joventut  als  municipis:  el  suport  als  Plans  Locals  de Joventut  i
l’assessorament en la disposició d’equipaments juvenils. I, en tercer lloc, les accions destinades a la
planificació  de  programes  d’abast  comarcal,  dirigides  a  les  persones  joves  i  a  les  regidories  de
joventut:  com és  el  cas  del  catàleg  de talleristes  un  recurs  per  a  fomentar  l’oci  juvenil  a  nivell
comarcal.   Tot  i  que en la planificació comarcal  no es distingeixen les polítiques dedicades a la
participació  juvenil,  aquestes  hi  són  presents,  però  en  una  esfera  més  metodològica,  i  no  tant
operativa, que han anat materialitzant-se en la pràctica.

En  un  altre  pla  de  les  polítiques  de  joventut  de  la  comarca,  Valls  disposa  d’una  planificació
estratègica que expressa tant les polítiques d’emancipació juvenil, com les polítiques de participació
juvenil, i té en compte tots els eixos de les polítiques de joventut: educació, treball, habitatge, salut i
cultura. Encara que no sempre ha pogut desenvolupar les accions previstes degut a les intermitències
en la disposició de personal tècnic, fet que ha provocat la priorització dels eixos de treball, educació,
habitatge,  i  cultura,  deixant  de  banda  la  salut.  Finalment,  en  la  planificació  estratègica  dels  11
municipis  de  més  de  500  habitants  o  amb  Pla  Local  de  Joventut,  veiem  com  les  polítiques
d’emancipació juvenil (els eixos d’educació i treball principalment) i les polítiques de participació
juvenil,  són desenvolupades en col·laboració i suport del Consell Comarcal, i d’altra banda, com les
accions  pròpies  són  desenvolupades  en  l’eix  de  la  cultura  i  l’oci  juvenil,  i  en  d’altres  com els
equipaments juvenils, així com amb la interlocució.  

Els àmbits amb menys presència en el conjunt de la planificació territorial, són l’habitatge i la salut.
També es fa  evident,  que en la planificació estratègica  com en la  planificació metodològica,   la
perspectiva  inclusiva  no  té  gaire  presència  a  les  polítiques  de  joventut  comarcals.  Mitjançant
l’observació, els darrers anys hem vist com s’han desenvolupat accions pedagògiques amb grups de
joves  sobre  perspectiva  de  gènere  i  prevenció  de  violències  masclistes,  així  com  també  hem
identificat un canvi en els llenguatges utilitzats, que actualment podem dir que són més inclusius.
Però no hem identificat accions que tinguin compte la perspectiva intercultural,  ni dedicades més
concretament a millorar l’accés a les polítiques de joventut entre grups i persones més desafavorits o
que  pateixen  eixos  d'exclusió  social.  La  perspectiva  interseccional  aplicada  a  les  polítiques  de
joventut de l’Alt Camp, encara podria ser un un camp a desenvolupar. 

Les prioritats de les regidories de joventut expressades en la taula comarcal 6, durant el desembre de
2019, posen en relleu la visió política sobre la situació de les polítiques de joventut i de la situació de
les persones joves a la comarca: és molt  present  la voluntat  de prioritzar accions destinades a la
millora de la participació juvenil, enteses com la implicació, voluntat, iniciativa individual i grupal de
col·laborar  en  afers  del  municipi  per  part  del  jovent,  i  com la  interlocució  i  comunicació  amb
l’ajuntament.  I  també  en  aquest  punt  incloem  que  és  percebuda  la  necessitat  de  prioritzar
l’acompanyament a les entitats  i  d’augmentar-ne el  nombre,  vistes com una font  d’autogestió de
polítiques de joventut. Una altra necessitat molt present, des de la visió política, és la de desenvolupar
accions per millorar la cohesió de grups de joves, doncs existeix una percepció de l’individualisme
juvenil.  Es  destaca,  per  altra  costat,  la  necessitat  de  posar  a  disposició  o  millorar  equipaments
juvenils,  percebuts  com  a  espais  que  poden  millorar  la  cohesió  grupal,  la  dinamització  i  la
participació juvenil.  També es posa en relleu la necessitat de potenciar les polítiques d’emancipació

6 Consultar el buidatge de la taula comarcal de regidories de joventut de l’Alt Camp a l’Annex IV.
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juvenil, molt relacionades amb l’àmbit del treball, l'educació i l’habitatge, com a estratègies per evitar
l’èxode  juvenil  fora  de  la  comarca  o  municipi.  Finalment,  i  no  menys  rellevant,  és  present  la
necessitat d’incrementar programes dedicats a l’oci juvenil, entesos des de l’esport, la cultura i les
activitats i tallers pedagògics dirigits a persones joves. 

La demanda de les regidories de joventut al Consell Comarcal de l’Alt Camp són les de suport tècnic,
tant  a  nivell  administratiu  com  a  nivell  d’eines  i  continguts  socioeducatius,  l’acompanyament,
seguiment i comunicació activa i periòdica tant a nivell del Consell Comarcal com amb les altres
regidories de joventut. Per tant, és visible la voluntat de treball en xarxa i interinstitucional.

A continuació analitzarem les dades de la situació de les polítiques de joventut de la comarca tenint
en compte la visió de les persones joves al seu respecte. Aquestes les desglossarem per  polítiques
d’emancipació juvenil i polítiques de participació juvenil, tal i com les distingeix el PNJCat 2020: 

Polítiques d’emancipació juvenil o polítiques dedicades a la realització del projecte de vida de
les persones joves:

L’Oficina Jove de l’Alt  Camp és  l’equipament  d’àmbit  comarcal  dedicat  a  la  informació juvenil
vinculat a la Xarxa Nacional d‘Emancipació Juvenil. Es troba al Consell Comarcal de l’Alt Camp
(Valls) i les seves principals accions són d’informació generalista i dinamització de la informació dels
àmbits que afecten a les persones joves en les transicions cap a la vida adulta: primordialment, els
àmbits de  l’educació, treball, habitatge, salut i mobilitat internacional, però en poden ser d’altres. Els
seus  àmbits  d’actuació  són:  els  municipis,  els  centres  educatius  de  secundària  i  de  formació
professional, l’atenció individual, i l’àmbit virtual. En els darrers anys l’Oficina Jove ha sofert una
transformació digital important, adaptant-se als nous canals de comunicació i eines virtuals, que ha
permès facilitar una mica més l’accés a la informació juvenil a la comarca i la comunicació amb les
persones joves. L’any 2019 va atendre un total de 2.963 consultes, dada que ha anat augmentant
progressivament des de 2016 (Consell Comarcal de l’Alt Camp, 2019). Aquest equipament, a més,
disposa de servei d’orientació especialitzat en treball mitjançant el Programa Referent d’Ocupació
Juvenil. Es pot dir que el coneixement de l’Oficina Jove entre la joventut de la comarca és força
notable entre les persones enquestades aquest 2020 (58%). Al seu torn, Valls i Alcover disposen de
Punts d’Informació Juvenil (PIJ), que també aborden la informació juvenil de manera generalista, i
s’estableix una coordinació  amb l’Oficina Jove.  El  Servei  de  Joventut  de  Valls  és  també  força
conegut (44,4%).  
 
Pel que fa a les accions d’informació juvenil, destaquem que, entre les persones enquestades durant el
2020, al 62,5% li agradaria informar-se millor sobre temes de treball,  el 48,75% diu que li agradaria
estar més informada sobre l’oferta d’oci, el 35% voldria informar-se sobre temes relacionats amb la
cultura i l’esport, i el 32,5 % sobre temes d’habitatge. Aquesta dada pot reflectir, quines podrien ser
les principals preocupacions o interessos de les persones joves o quins eixos caldria reforçar des de
les  accions  d’informació   juvenil.  Per  la  contra,  els  temes  d’informació  juvenil  amb  menys
representació són de més a menys: salut, mobilitat internacional, educació en el lleure, inclusió social,
i  voluntariat  i  associacionisme.  Per  una  altra  banda,  manifesten  massivament,  que  des  de  les
polítiques de joventut s’hauria de prioritzar accions dedicades a l’oci juvenil (45,7%). En segon lloc,
prenen rellevància les polítiques d’ocupació juvenil (37%), i seguidament,  les accions d’educació i
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formació (28,4%), igualment com les relacionades amb la cultura i l’esport des d’un enfocament jove
(28,4%),  i les accions dedicades a l’habitatge (27,2%), així com a la inclusió social (25,9%). 

Polítiques de participació juvenil  o polítiques dedicades a l’apoderament i el protagonisme de
les persones joves:
 
En aquest apartat posem en relleu la necessitat de reflexionar sobre el significat de participar en sentit
tradicional (involucració a entitats, organització d’activitats i afers en l’àmbit municipal, interlocució
entre  l'administració  i  les  persones  joves,  consells  municipals  de  joves),  i  sobre  el  sentit  de  la
participació en relació al nivell de decisió de les persones joves en les polítiques o àmbits de l’esfera
pública que els afecten, i en el grau d’autogestió, cocreació, implicació i corresponsabilització en
aquestes.  Aquest  segon  significat,  fa  referència  a  les  noves  implicacions  de  les  polítiques  de
participació juvenil d’avui, atansant-se més a la democràcia directa o a la governança, que transmet
més poder a la ciutadania en aquells aspectes que els afecten de la vida pública. Observem com a la
comarca hi ha una tendència general a concebre les polítiques de participació juvenil en el sentit
tradicional:  la  participació  a  entitats  o  grups,  les  diagnosis  participatives  amb persones  joves,  la
implicació en les festes o actes dels municipis, la interlocució. De manera que les persones joves no
tenen alts nivells de decisió, ni implicació en les polítiques de joventut. En l’àmbit de la cultura, per
exemple, la tendència general de les activitats d’oci, pel que fa al nivell de decisió de les persones
joves, és passiva: les persones joves consumeixen les activitats, però no participen en les seves fases
de disseny ni formen pas del procés (cocreació), excepte alguns casos. Aquest fet pot intervenir en el
distanciament de les persones joves amb les polítiques de joventut.  Així mateix, manquen accions de
promoció i cocreació cultural i artística entre la joventut de la comarca, que posi en relleu el potencial
i es reconeguin les diverses propostes juvenils comarcals. Com hem vist, anteriorment, sembla ser
que  existeix  una  important  presència  de  la  creació  artística  en  l’àmbit  privat  i  que  precisa  ser
canalitzada a l’àmbit públic.  Les polítiques de participació, per tant,  en l’actualitat, no tan sols han
de formar part d’un discurs metodològic, sinó que també han d’esser tangibles i esdevenir accions en
elles mateixes,  més enllà de l’esfera metodològica.  En aquest  punt,  els  processos de participació
juvenil, seria bo que fossin prioritaris prèviament a desenvolupar d’altres intervencions, i per a què
siguin efectius podria ser important dotar-los de la planificació, estratègia i els recursos necessaris. 

Veiem com les persones joves manifesten preferències  a l’hora de voler participar en el disseny de
polítiques  de  joventut:   expressen  massivament  que  els  hi  agradaria  participar  en  el  disseny  de
polítiques de joventut dedicades a l’oci juvenil (61,7%), en segon lloc en el disseny de projectes
culturals i esportius (29,6%), i en tercer i quart lloc, en el disseny d’actuacions relacionades amb la
inclusió social (23,5%), i la salut (22,2%). Finalment, es pot destacar la voluntat de participar en el
procés de disseny d’activitats d’educació en  el lleure (21%). L’oci juvenil, la cultura i l’esport, i la
inclusió social poden ser àmbits primordials, des de la perspectiva de les persones joves, en quant a
les prioritats de polítiques de joventut,  doncs semblen sentir-se interpel·lades en la seva implicació
en aquests eixos de manera intrínseca. El treball i l’educació, en canvi, esdevenen àmbits prioritaris
en les polítiques de joventut comarcals, però semblen percebuts des d’una posició més passiva per
part del jovent (extrínseca), que ha de venir donada des de les administracions. 

Al  Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de joventut es comptabilitzen 15 associacions
juvenils a l’Alt Camp, de les quals no totes es troben en actiu, ja que en algunes no hi ha hagut relleu
generacional (Direcció General de Joventut, 2020). A banda, però, existeixen 13 associacions de caire
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juvenil al Cens del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, no registrades al Cens
d’Entitats  Juvenils  (Departament de Justícia,  2020). També s’identifica l’existència d’11 grups de
joves organitzats/des a la comarca. Els grups de joves i  entitats  són de tipologia majoritàriament
juvenil, cultural i política.7 Tot i que la participació juvenil a grups o associacions, sembla ser molt
variada a la comarca, el 50,6% de persones enquestades expressen que no participen en cap grup
organitzat o entitat. Destaquem, però, que de les persones que participen, moltes ho fan en més d’una
opció. El 14,8% ho fa en una entitat esportiva, el 12,3% en una associació o grup de joves, l’11,1% en
una entitat cultural i/o folklòrica, i el 9,9% fa voluntariat, entre d’altres opcions que expressen. La
participació en grups polítics és baixa 3,7%. El percentatge  total de persones enquestades durant el
2020 que participen a una entitat actualment és del 41,14%, una dada molt similar a l’enquesta de
2017 a Valls. Tanmateix, actualment existeixen altres formes de participar, que no tenen res a veure
amb les tradicionals, tal i com expilàvem al marc teòric, sobre les quals podria obrir-se una altra línia
d’estudi.  

7 Consultar les entitats juvenils i grups de joves a l’Annex I
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5. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS FINALS 

En  aquest  apartat,  durem  a  terme  la  sintetització  les  dades  extretes  en  l'anterior  apartat,  i  la
identificació  de  les  principals  necessitats  i  problemàtiques  detectades  respecte  la  situació  de  les
persones joves i les polítiques de joventut a la comarca de l’Alt Camp. D’aquesta conclusió es pretén
aportar una argumentació teòrica, reforçada per la recerca bibliogràfica i la investigació en el treball
de camp, que pugui contribuir en l’exercici d’adequació de la planificació estratègica de les polítiques
de  joventut  del  territori,  respecte  les  persones  joves  i  respecte  els  principals  paradigmes  de  les
polítiques de joventut  en l’actualitat.  La finalitat  última d’aquesta investigació,  doncs,  és fer  una
aportació per a la millora de les polítiques de joventut de la comarca des d’una vessant fonamentada,
crítica i reflexiva.

Primerament, hem vist com existeixen mancances pel que fa a la disposició de recursos econòmics,
recursos humans i infraestructurals per al desplegament de polítiques de joventut al territori de l’Alt
Camp: doncs encara existeixen 11 municipis que no disposen de recursos econòmics, fet que dificulta
molt  els  desplegament  de polítiques  de joventut  a  aquestes  poblacions de manera  pròxima a  les
persones joves que hi habiten, més enllà de les actuacions més genèriques que es duen a terme a
nivell comarcal.  Posem atenció aquí en la necessitat de promoure l’adquisició de majors recursos
econòmics,  sobretot  en  aquelles  poblacions  que  no  disposen  de  finançament  per  a  desenvolupar
accions de  joventut. Pel que fa als recursos humans, hem detectat que els professionals de joventut
que es disposen actualment a la comarca són insuficients per poder acompanyar a les persones joves
en el seu desenvolupament personal, social i comunitari,  i en els processos d’apoderament juvenil.
Manquen professionals que puguin esdevenir referents socioeducatius per a les persones joves, i crear
contextos per a què les persones joves puguin desenvolupar habilitats, competències i aprenentatges
transversals en els diversos àmbits de la vida, i per a què puguin esdevenir llocs socials i compartits
amb  d’altres  persones  joves,  contrarestant  la  lògica  del  mercat  que  promou  els  processos
d’individualització, estigmatització i exclusió social. Aquesta necessitat, no obstant, no és present en
l’imaginari de les regidories de joventut, en contraposició als equipaments juvenils que sí que són
percebuts  com una  necessitat  des  de  les  regidories.  Així  com les  regidories  també  expressen  la
necessitat de cohesió i implicació juvenil. A partir de l’anàlisi que hem fet en aquesta investigació,
veiem difícil la possibilitat que esdevinguin espais de dinamització i participació juvenil, comptant
tan sols  amb recursos  infraestructurals,  i  no  amb personal  tècnic  que pugui  acompanyar  aquests
processos. Considerem, per tant, els recursos humans i infraestructurals, sigui quin sigui el seu format
(compartit, mancomunat, propi, externalitzat...), han de coexistir per poder desenvolupar polítiques de
joventut amb garanties d’impacte en l’àmbit local.  La necessitat de posar a disposició equipaments
juvenils i de dinamitzar-los, ja havia estat detectada amb anterioritat a aquest estudi, però, afegim que
per la nostra banda, hem detectat la necessitat de promoure equipaments juvenils multifuncionals, que
puguin acollir els  processos socioeducatius i cobrir les necessitats de les persones joves en quant als
diferents àmbits de la vida que els  afecten, equipant-los amb les infraestructures necessàries, per
esdevenir llocs dedicats al creixement personal, més enllà de la concepció dels equipaments juvenils
com a punts de trobada social: sales d’estudi, sales de creació artística i cultural, sales culturals o
equipades per a espectacles i l’oci  juvenil, amb infraestructures o materials esportius, etc. Sobre la
disposició  i  usos  d’equipaments  juvenils,  però,  abans  caldria  obrir  una  altra  línia  d'estudi,  que
comptés amb un alt nivell de decisió per part de les persones joves i permetés acotar millor els seus
usos a les necessitats del col·lectiu.
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Hem vist, en segon lloc, com els nivells de decisió de les persones joves poden incidir de manera
molt  directa en la seva identificació i  implicació amb les polítiques de joventut.  Més enllà de la
concepció de la participació juvenil en sentit tradicional, vinculada a l’associacionisme juvenil i als
espais d’interlocució i diagnosi promoguts per l’administració, seria bo legitimar i reconèixer totes les
formes d’organització juvenil, i  promoure processos de participació juvenil, entenent-los des d’una
dimensió més operativa, i no tant discursiva. És a dir, entenent-los com a programes en ells mateixos,
que requereixen de concreció d’objectius,  de disseny metodològic,  de  recursos humans,  tècnics i
econòmics,  de  planificació  i  d’avaluació.  D’aquesta  manera  es  podria  evitar  la  disposició  de
programes  basats  en  la  lògica  de  consum  del  mercat  (consum  d’activitats)  vinculada  a
l’assistencialisme,  el  paternalisme i  a la passivitat  de la ciutadania envers la relació amb l’àmbit
públic, i podrien projectar-se escenaris d’apoderament juvenil. Com ja hem comentat, les persones
joves podrien sentir-se interpel·lades en la participació del disseny de certes polítiques de joventut:
sobretot les vinculades a l’oci, la cultura i l’esport, però també les que tenen a veure amb la salut jove
i la inclusió social. 

L’èxode de persones joves de la  comarca a altres llocs més urbanitzats és  una realitat  avui  a la
comarca, que podria tenir a veure amb una certa percepció de manca d’oportunitats i de projecció cap
al  futur.  Com hem vist,  aquesta  mobilitat  o  voluntat  de  mobilitat  fora  de  la  comarca  pot  estar
relacionada amb l’oferta formativa, el treball, en l’oferta d’oci i cultural, i en els mitjans comunicació
que dificulten la  mobilitat  dins i  fora del  territori,  sobretot  entre  aquelles  persones joves  que no
disposen  de  carnet  de  conduir.  De  fet,  podria  vincular-se,  també,  amb  la  problemàtica  del
desarrelament  i  desafecció  juvenil  que  s’ha  detectat  en  els  conjunt  de  territoris  rurals.  Aquesta
mobilitat   fora de la comarca, evidencia a més, les desigualtats territorials que poden existir a la
comarca, i que poden esdevenir barreres per a l’accés a l’educació, el treball, l’oci i la cultura, les
quals poden fer-se més presents entre aquelles persones que són travessades per eixos de desigualtat
social. En especial les persones més joves, les dones, les persones d’origen o nacionalitat estrangera i
les persones d’origen socioeconòmic baix. 

D’altra  banda,  des  de  la  perspectiva  de  la  interseccionalitat,  s’observa  com  certs  col·lectius  de
persones joves pateixen de maneres complexes els efectes dels eixos de desigualtat social, com són el
gènere, l’origen i la classe social. Aquestes persones i grups són més vulnerables davant l’accés als
recursos: al treball, a l'educació, a l’habitatge a la cultura, a la participació, i també a la salut. Es fa
necessari,  per tant,  per una banda incorporar la perspectiva interseccionalitat  en les polítiques de
joventut  comarcal  per  tal  d’analitzar  i  identificar  situacions  de  desavantatge  social,  tant  en  la
globalitat com en la individualitat. I es fa necessari, per una altra banda, desenvolupar actuacions que
parteixin  d’una  mirada  inclusiva,  i  que  promoguin  l’accés  igualitari  als  recursos,  sobretot  entre
aquelles  persones  joves  que  es  troben en  situació  de major  dificultat  socioeconòmica o  que són
travessades  per  eixos  de  desigualtat  social.  Al  mateix  temps  observem,  com  són  presents  els
processos  d’exclusió  social  entre  les  persones  joves,  i  que  les  persones  joves  de  l’Alt  Camp
identifiquen els principals col·lectius que pateixen situacions més desavantatjoses: les exclusions per
raó d’origen ètnic o nacional, en primer lloc. Seguit de les exclusions socials per raó de gènere, i  les
exclusions per  raó d’orientació sexual.  D’altra  banda,  s’intueix entre  la  població jove,  tal  i  com
reforcen els  autors,  la  perpetuació  de  rols  i  estereotips  que  cronifiquen les  situacions  d’exclusió
social: els estereotips de gènere, els estereotips vinculats a la racializació, així com els vinculats a la
pobresa. Des de les polítiques de joventut de la comarca, seria interessant incorporar la perspectiva
inclusiva en doble sentit, tant pel que fa al disseny d’accions vinculades als àmbits d’emancipació
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juvenil per tal de reduir barreres en l’accés als recursos, com pel que fa la prevenció de conductes
excloents  i  la  visualització  de  col·lectius  silenciats  entre  la  població  jove.  Com  hem  vist,  les
violències i discriminacions adquireixen múltiples formes. Per exemple, durant l’estat d’emergència
sanitària,   ha sortit a la llum l’augment de casos de violència masclista en l’àmbit domèstic,  una
qüestió que es pot abordar preventivament des de les polítiques de joventut.

Observem, tal i com afirmen els autors, que la capacitat de mobilitat social entre la població juvenil
es veu reduïda,  i  que està estretament lligada amb els àmbits d’emancipació juvenil,  i  al  mateix
temps,  com la condició juvenil  desencadena un seguit  de dificultats  per poder viure plenament i
desenvolupar-se com a ciutadanes de dret.  La precariat laboral juvenil, la qual s’ha vist accentuada
durant la situació d'emergència sanitària de la Covid-19, pren diverses formes: treball temporal, atur,
dificultats d’accés i permanència en el treball, retribucions baixes, etc. Aquesta incapacitat econòmica
té efectes en els altres àmbits de la  vida de les persones joves: l’accés a l’habitatge, la salut i l’accés i
el consum cultural, així com en la participació juvenil i implicació en els afers polítics i públics. Però,
hem vist, al mateix temps, que la qualitat del treball pot estar íntimament lligada tant en els nivells
d’educació assolits,  prèviament a la inserció al món laboral,  com en la continuïtat formativa. Per
aquest motiu, des de la comarca, cal reforçar les polítiques que permeten la realització dels projectes
de vida de les  persones  joves  i  afavorir  els  processos  de mobilitat  social  i  emancipació juvenil,
sobretot  entre  aquelles  persones  joves  que  es  troben en situació  de més  vulnerabilitat,  tenint  en
compte els eixos de desigualtat social que hem comentat anteriorment, i analitzant les individualitats
des d’una perspectiva més global,  sistèmica o holística,  com anomenen alguns autors.  En aquest
panorama de dificultosa transició cap al mercat de treball, tal i com afirmen les dades de Catalunya
(2018),  ha  emergit  l’oci  juvenil  com a mitjà  per  a  la  construcció  social  i  d’identitats,  davant  la
impossibilitat o dificultat de poder-se construir a través de l’activitat laboral. I, de la mateixa manera,
la manca de capacitat econòmica, té efectes en la salut emocional de les persones joves, relacionada
amb la manca d’expectatives, la impossibilitat d’emancipació, etc. 

És  així  com  l’eix  del  treball  pot  convertir-se  en  una  de  les  ínies  d’actuació  prioritàries  de  les
polítiques de joventut a la comarca, doncs aquest pot estar relacionat amb l’alt índex de dependència
juvenil.  El  treball  té  un pes  molt  important  entre  les  persones  joves,  en tant  que  afecta  d’altres
aspectes  de  la  vida  de  les  persones  joves,  com  perquè  constitueix  una  de  les  seves  principals
preocupacions,  entre  les  persones  joves  de  la  comarca.  Es  fa  necessari  reforçar  la  informació  i
l’acompanyament en la transició cap al mercat de treball, així com afavorir processos socioeducatius
que reforcin les habilitats i coneixents per enfrontar-se a un mercat de treball molt exigent. D’altra
banda, podria ser adequat impulsar polítiques de treball que contrarestin la força del mercat laboral, i
qüestionin la forma que prenen les accions d’ocupació. Una de les opcions podria ser posar l’atenció
en la qualitat del treball  de les persones joves i afavorir la reducció de la responsabilització dels
subjectes  de  la  seva  situació  laboral  per  tal  de  contrarestar  els  processos  d’individualització  i
d’estigmatització.  Polítiques  d’ocupació,  que  en  definitiva,  proposin  i  impulsin  altres  maneres
d’accedir al mercat de treball, alternatives a les que ofereix el capitalisme: programes que promoguin
un  sistema  productiu  sostenible  i  social,  basats  en  l’educació  i  l’adquisició  de  coneixements  i
habilitats, en la igualtat d’oportunitats, en la qualitat del treball.

L’educació, de la mà del treball, és un dels altres àmbits prioritaris de les polítiques de joventut per
dos motius: el primer és que davant la dificultat d’incorporació al món laboral, les persones joves
prioritzen formar-se per tal de poder competir amb les exigències actuals del mercat laboral. El segon,
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és  que  coexisteix,  amb  l’assoliment  de  títols  i  allargament  de  l’edat  d’estudiar,  una  realitat
d’incapacitat socioeconòmica per assolir estudis, i l'abandonament i fracàs escolar. Fet que situa en
una posició de desavantatge social a aquestes persones, perquè tenen més dificultats per fer-se un lloc
al mercat  de treball  tant exigent a nivell  acadèmic.  A banda de promoure l’ampliació de l’oferta
d’educació  formal,  sobre  la  qual  les  polítiques  de  joventut  té  poca  capacitat  d’incidència,  es  fa
necessari promoure espais i accions que incideixin en l’èxit escolar, en la reincorporació al sistema
educatiu i garanteixin l’accés a l’educació. A més, també es pot incidir en accions que garanteixin el
dret a l’educació no formal en l’àmbit públic, traspassant la concepció de l’educació no formal com a
recurs dirigit únicament a la població en situació de vulnerabilitat social. Les persones joves tenen
dret  a gaudir  d’activitats  fora  de l’àmbit  escolar  que els  permetin fer  aprenentatges significatius,
adquirir  habilitats  i  competències  més  transversals,  a  banda  de  les  curriculars  i  les  que  ofereix
l’educació des de la idea de consum. Una educació que crei  espais on es generin aprenentatges,
interaccions, vivències, propostes que els seran d’utilitat en el seu desenvolupament en d’altres àrees
de la vida.  Hem observat  com l’oferta d’educació en el lleure i  de l’educació no formal és molt
reduïda pel que fa al col·lectiu jove a l’Alt Camp, i com moltes les propostes educatives fora de
l’horari escolar lectiu estan privatitzades i molt centrades a les poblacions més grans. També hem vist
com  les  persones  joves  troben  a  faltar  als  seus  municipis  espais  per  a  l’estudi  o  biblioteques.
Existeixen, per tant barreres territorials, barreres socioeconòmiques i barreres infraestructurals que
poden dificultar l’accés a l’educació a les persones joves.  L’educació no formal, doncs, es converteix
en  un  àmbit  a  abordar  per  les  polítiques  de  joventut  de  la  comarca;  l’impuls  de  propostes
socioeducatives en l’àmbit no escolar que pugui donar resposta a les necessitats educatives població
jove, i que promoguin la igualtat d’oportunitats. 

L’habitatge  és  un  tema  pendent  en  les  polítiques  de  joventut  comarcals,  per  la  poca  capacitat
d’incidència  de  les  administracions  públiques  en  aquest.  Tal  i  com  hem  explicat,  el  mercat  de
l’habitatge és regulat pel mercat i les administracions han de lidiar i negociar amb aquest. Però no per
això  és  un  eix  menys  rellevant:  l’emancipació  de  la  llar  parental  representa  la  culminació  de
l’emancipació juvenil, i de cada cop més les persones joves tenen més dificultats per accedir-hi, degut
biaix entre la seva capacitat econòmica i els preus que oferix el mercat. En les polítiques de joventut
comarcals podria ser necessari establir mecanismes de treball en xarxa i coordinació entre diferents
departaments, entitats i ens locals per dissenyar accions que permetin facilitar l’accés a l’habitatge
entre les persones joves, sobretot l’habitatge de lloguer, perquè aquest és més flexible a les necessitats
econòmiques de les persones joves. També es fa present la necessitat de promoure maneres d’accedir
a l’habitatge més enllà de lloguer i la compra, per contrarestar els interessos econòmics del mercat,
com són les formes d’accés i tinença d’habitatge alternatiu: la masoveria urbana o rural, la cessió d’ús
d’habitatges buits, la cooperació. Una de les opcions que és poc habitual al territori, per exemple, és
l’habitatge  compartit,  la  qual  es  podria  promoure,  impulsant  nous  models  i  mitjans  per  a
l’emancipació juvenil, que no precisin exclusivament de la convivència en parella (que com hem vist
és l’opció més freqüent), i potenciant al mateix temps una emancipació més primerenca en l’edat de
les persones joves.

La salut  és un altre àmbit de les polítiques de joventut de l’Alt Camp per a recórrer, tot i que no és
una prioritat pel que fa a les estructures polítiques de la comarca. En aquesta qüestió, és important
tenir en compte tant la salut física com emocional de les persones joves, doncs com hem vist, les
persones joves de la comarca tenen necessitats psicosocials, i els hi agradaria adquirir més eines per a
la gestió emocional a nivell individual. També les persones joves han manifestat tenir necessitat de
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rebre acompanyament per a la utilització més saludable de dispositius electrònics i  de les xarxes
socials,  així  com  assessorament  sobre  sexualitat  i  afectivitat,  i  informació  sobre  alimentació
saludable.  Moltes  vegades,  s’ha  interposat  la  salut  física  al  voltant  de  les  accions  dirigides  al
col·lectiu  jove,  i  durant  la  Covid-19  s’ha  fet  palès  abordar  l’àmbit  de  l’educació  emocional.
Tanmateix, són poques les accions destinades a la salut física de les persones joves a la comarca, i
aquestes estan molt centrades en la prevenció de conductes de risc, i en  la responsabilització de la
dona en la sexo-afectivitat. D’altra banda, s’ha posat de manifest que les conductes de risc que poden
estar més esteses a la comarca són en primer lloc l’ús excessiu de pantalles i dispositius electrònics,
en segon lloc, el consum de tabac, alcohol i altres drogues, i en tercer lloc, el consum habitual de
begudes i aliments poc saludables, a partir de les quals podrien sorgir programes o accions de salut
temàtiques.
A la comarca, es fa necessària la disposició de referents socioeducatius en matèria de salut jove, ja
sigui de manera col·laborativa amb entitats, departaments i institucions, o mitjançant altres formules,
que donin resposta a les inquietuds i proporcionin informació a les persones joves per formar-se,
auto-regular-se i  apoderar-se a nivell de salut. Aquestes figures poden acompanyar i assessorar a les
persones joves de manera individual, grupal i mitjançant programes de promoció d’un model de vida
saludable entre el jovent, des d’una perspectiva integral i inclusiva, tenint en compte la perspectiva de
gènere i les necessitats individuals derivades de l’origen cultural, nacional o socioeconòmic de les
persones.

Finalment, pel que fa a l’eix de la cultura i l’oci juvenil, hem observat que és un dels aspectes que
més es cobreix en el conjunt de polítiques de joventut de la comarca, però paradoxalment, la població
jove sembla percebre el contrari. Es fa present molt extensament la necessitat de les persones joves
d’estar  informades  sobre  temes  d’oci,  cultura  i  esport,  i  també  expressen  de  manera  molt
representativa, la necessitat de prioritzar des de les polítiques de joventut accions dedicades a l’oci
juvenil, la cultura i l’esport. Es manifesta, de manera repetida i en grans quantitats, la necessitat de
gaudir d’una oferta d’oci nocturn perquè actualment existeixen poques opcions a la comarca. Com
hem vist en l’anàlisi, el 2017, ja era present un desencaix entre l’oferta d’oci, cultural i esportiva, i les
necessitats o interessos de les persones joves, que es tradueix en la percepció de manca d’opcions
d’oci  i  culturals al  territori.  Sobre aquest  tema, volem ressaltar  que seria convenient  reforçar els
mecanismes de participació juvenil, que permetin prendre a les persones joves decisions sobre aquest
àmbit, permetin desenvolupar dinàmiques de corresponsabilització, cocreació i implicació directa de
les  persones  joves  en  les  polítiques  cultuals,  i  que  finalment  permetin  reconèixer  les  diverses
expressions i formes culturals presents entre la població jove. Per acabar de reforçar aquest punt,
afegim que l’àmbit de l’oci,  la cultura i l’esport és un àmbit en què les persones joves se senten
interpel·lades  a participar,  tal  i  com surt  representat  a  l’enquesta.  I  que sembla ser  que existeix,
també, un planter cultural i artístic  juvenil a nivell particular que cal canalitzar, potenciar i fer-ne
reconeixent en l’àmbit públic. Com hem vist anteriorment, des de la pedagogia social crítica, aquests
espais de construcció comuna, són essencials per a l’apoderament juvenil i la transformació social i
comunitària, es tracta de cedir un major grau de capacitat de decisió a les persones joves en aquest en
l’àmbit de la cultura i l’oci juvenil.

Per concloure el treball, exposem que tenim la davant un entramat complexe d’agents que participen
de les polítiques de joventut, d’eixos de polítiques de joventut, de situacions locals i institucionals
diverses, de situacions i trajectòries juvenils molt variades en els grups i les individualitats, que pot
semblar  impossible  d’establir  conjuncions  per  a  l'adequació  i  desplegament  de  les  polítiques  de
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joventut al territori. Però, mitjançant el treball interdepartamental, i interinstitucional, i el treball en
xarxa amb d’altres departaments, entitats i  persones joves ha de poder fer-se una realitat  obrir el
ventall de possibilitats de les polítiques de joventut de l’àmbit local. Es tracta, en definitiva, d’obrir la
capacitat d’actuació de les polítiques de joventut de l’Alt Camp. Aquesta capacitat d’actuació té molt
a veure amb la revisió i reformulació de les estructures actuals, que ha de passar, tal i com expliquen
els autors,  per la incorporació de la  perspectiva de l’acció socioeducativa,  la incorporació de la
perspectiva inclusiva, la cessió de capacitat de decisió, cocreació i corresponsabilitat a les persones
joves,  i  la  no  categorització  i  estigmatització  la  joventut,  com a  pilars  centrals  per  aplicar  una
intencionalitat  transformadora  en  les  polítiques  de  joventut.  Aquest  exercici  d’obertura  de
possibilitats de l’acció de les polítiques de joventut necessita, també de la incorporació de la  lògica
de processos, que inclou aspectes com el temps, la definició d’agents i els seus rols, la formulació
d’objectius comuns, el disseny d’accions acordades des de la horitzontalitat, la metodologia i les fases
d’aplicació, i l’avaluació i reconstrucció constant de manera col·lectiva. I precisa, inevitablement, de
disposar  d’estructures  polítiques  i  tècniques,  així  com  infraestructurals  per  a  què  es  puguin
desenvolupar les polítiques de joventut de manera òptima, integral i qualitativa, garantint un impacte
al territori.
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7. ANNEXOS

ANNEX  I:  DADES  QUANTITATIVES  SOBRE  LA  POBLACIÓ  JOVE  I  LES
POLÍTIQUES DE JOVENTUT A L’ALT CAMP

1. DADES DEMOGRÀFIQUES DE LA POBLACIÓ

A) Població per municipis i sexe, 2019
Font: IDESCAT. 2019

Municipi Homes Dones Total
Aiguamúrcia 465 436 901
Alcover 2.499 2.565 5.064
Alió 208 231 439

Bràfim 357 335 692

Cabra del Camp 608 555 1.163

Figuerola del Camp 159 161 320

Garidells, els 94 93 187

Masó, la 146 130 276

Milà, el 85 93 178

Montferri 202 185 387

Mont-ral 94 68 162

Nulles 267 225 492

Pla de Santa Maria, el 1.215 1.112 2.327

Pont d'Armentera, el 258 247 505

Puigpelat 590 559 1.149

Querol 285 222 507

Riba, la 321 264 585

Rodonyà 262 228 490

Rourell, el 191 175 366

Vallmoll 890 866 1.756
Valls 12.210 12.149 24.359

Vilabella 378 358 736

Vila-rodona 660 595 1.255

TOTAL 22.444 21.852 44.296

B) Estructura d’edats, 2019
Font: Mercuri. Diputació de Tarragona,  2019
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C) Creixement demogràfic per mil habitants de la població, 2018
Font: IDESCAT, 2018

Taxa bruta de creixement total Taxa brutade creixement natural Taxa bruta de creixement migratori Correccions estadístiques

2018 5,78 -2,03 7,83 -0,02

2017 2,95 -0,70 3,70 -0,05

2016 -0,68 0,27 -0,95 ..

D) Població jove per grups d’edat i sexe, 2019
Font: IDESCAT. 2019

Edat Homes Dones Total

De 15 a 19 anys 1.265 1.117 2.382

De 20 a 24 anys 1.121 1.083 2.204

De 25 a 29 anys 1.149 1.092 2.241

TOTAL 3.535 3.292 6.827

E) Població jove per municipis i sexe, i percentatge de joves, 2019
Font: Elaboració pròpia a partir del creuament de dades d’IDESCAT i Mercuri, 2019

Municipi Homes joves Dones joves Total població jove Població total % Total població jove

Aiguamúrcia 61 59 120 901 14,87%

Alcover 389 389 778 5.064 17,91%

Alió 15 37 52 439 17,31%

Bràfim 37 38 75 692 19,22%
Cabra del Camp 61 59 120 1.163 16,34%

Figuerola del Camp 16 27 43 320 15,62%

Garidells, els 13 11 24 187 11,76%
Masó, la 15 15 30 276 14,49%

Milà, el 8 13 21 178 16,29%

Montferri 24 30 54 387 20,67%

Mont-ral 10 7 17 162 13,58%

Nulles 31 31 62 492 19,51%

Pla de Santa Maria, el 215 160 375 2.327 15,99%

Pont d'Armentera, el 37 26 63 505 10,30%

Puigpelat 98 79 177 1.149 20,45%

Querol 33 24 57 507 10,45%

Riba, la 47 27 74 585 12,14%

Rodonyà 50 41 91 490 13,06%

Rourell, el 27 29 56 366 15,85%

Vallmoll 123 120 143 1.756 17,08%

Valls 2.057 1.907 3.964 24.359 17,10%

Vilabella 44 47 91 736 12,36%

Vila-rodona 89 93 182 1.255 16,97%
TOTAL 3.535 3.292 6.827 44.296 16,83%

F) Població per nacionalitat (continents) i lloc de naixement, 2019

Font : IDESCAT, 2019

Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total

Espanyola 30.849 6.544 1.438 38.831

Resta UE 131 9 1.082 1.222

Resta d'Europa 49 4 414 467

Àfrica 639 8 2.120 2.767

Amèrica del Nord i 
Central

7 0 184 191

Amèrica del Sud 13 0 556 569

Asia i Oceania 30 1 218 249

Total 31.718 6.566 6.012 44.296
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G) Població resident a l’estranger per sexe, 2020
 Font: IDESCAT. 2020

Homes Dones Total

2
0

644 595 1.239

H) Població jove amb nacionalitat estrangera per edat i sexe, 2019
 Font: IDESCAT. 2019

Edat Homes Dones Total

De 15 a 19 anys 219 122 341

De 20 a 24 anys 186 194 380

De 25 a 29 anys 210 232 442

Total 615 548 1163

I) Població jove per edat i nacionalitat (continents), 2019
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT , 2019

Espanyola Europa Àfrica Amèrica Àsia  i Oceania Total

De 15 a 19 anys 2.041 95 183 50 13 2.382

De 20 a 24 anys 1.824 115 171 79 15 2.204

De 25 a 29 anys 1.799 129 206 83 24 2.241

Total 5.664 339 560 212 52 6.827

J) Estructura per edats, envelliment i dependència, 2019

Font: IDESCAT, 2019

% 0 a 15 anys % 16 a 64 anys
% 65 anys i

més
Índex

d'envelliment
Índex de

sobreenvelliment
Índex de

dependènciajuvenil

Índex de
dependènciade la

gent gran

Índex de
dependència

global

2019 16,61 64,47 18,92 122,5 17,4 23,5 28,8 52,3

2018 16,85 64,47 18,68 118,2 17,6 24,1 28,5 52,6

2017 16,92 64,66 18,42 115,4 17,4 24,3 28,1 52,4

2016 17,09 64,72 18,18 113,6 17,6 24,3 27,6 52,0

2. DADES D' ENTITATS JUVENILS I GRUPS DE JOVES 

A)  Associacions de joves, Alt Camp. 2020
Font: Cens d’Entitats Juvenils  de la Direcció General de Joventut  (Generalitat de Catalunya), 2020

Associacions de joves Tipologia Municipi

Agrupament Escolta I Guia Verge de la Candela
Centre d'Esplai Esquirols
Cor Juvenil Divisi
Associació Juvenil de Les Pobles d'Aiguamúrcia
Associació de Joves del Pla
Aguilots Joves d'Alcover
Associació de Joves Ripam
Associació Cultural l’Aleta
Institut d'estudis Vallencs
Associació Juvenil Sciurius Comunik't
Associació Juvenil La Fàbrica

Escoltisme
Esplai
Cultural i Artístic
Casal de Joves
Casal de Joves
Cultura Popular
Casal de Joves
Cultural i Artístic
Cultural i Artístic
Cultural i Artístic
Casal de Joves

Valls
Valls
Valls
Aiguamúrcia
El Pla de Santa Maria 
Alcover
La Riba 
Valls
Valls
El Pont D'armentera 
Valls
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Joves & Festes
Associació de Joves de Vila-Rodona
La Parra
Associació Catesplai Planenc

Cultural i Artístic
Cultural i Artístic
Cultural i Artístic
Esplai

El Pont D'armentera 
Vila-Rodona
Puigpelat
El Pla De Santa Maria

B)  Associacions de tipus juvenil, Alt Camp. 2020
Font: Cens d’Entitats del Departament de Justícia  (Generalitat de Catalunya), 2020

Entitats  de caire juvenil Tipologia Municipi

Associació Juvenil Brafimenca
Associació De Joves de Picamoixons
Associació Juvenil 7saks.Oficial
Associació Juvenil Bigfam
Associació Juvenil Gladius
Associació Juvenil Sciurius Comunik’t
Associació Lúdica As En La Manga
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
Joventut Nacionalista de Catalunya Alt Camp-Valls (JNC)
Sindicat d'Estudiants dels PPCC 
Associació l'Aleta 
Arran

Cultura i Joventut
Cultura i Joventut
Cultura i Joventut
Cultura
Cultura i Joevntut
Cultura i Drets Humans
Cultura
Política
Política
Educació i Política
Cultura
Política

Bràfim
Emd Picamoixons
Cabra Del Camp
Valls
Puigpelat
Nulles
Valls
Valls
Valls
Valls
Valls
Valls

C) Grups de joves organitzats/des, Alt Camp. 2020
Font: Observació en el treball de camp

Grup de joves Tipologia Municipi

Joves de Figuerola Cultura i joventut Figuerola del Camp 

Joves d’Aiguamúrcia Cultura i joventut Aiguamúrcia

Joves de La Masó Cultura i joventut La Masó

Puigventut Joventut Puigpelat

Joves de Cabra del Camp Joventut Cabra del Camp

Consell de Joves del Pla de Santa Maria Consell Municipal de Joves El Pla de Santa Maria

Casal  Popular La Bretxa Cultura i Política Alcover

Casal Popular La Turba Cultura i Política Valls

La Marruixa Drets  de les dones Valls

Croma Drets LBGTI Valls

Eixabuc Política, drets i joventut Valls

3. DADES D’EDUCACIÓ

A) Població jove segons el coneixement del català per grups d’edat, 2011
Font: IDESCAT, 2011

L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén

De 15 a 19 anys 2.253 2.189 2.211 2.160 0

De 20 a 24 anys 2.231 2.135 2.121 1.931 ..

De 25 a 29 anys 2.867 2.601 2.765 2.545 ..
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B) Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció (graus), 2011

Font: IDESCAT, 2011

Nivell d’instrucció Total

No sap llegir o escriure o no té 
estudis

3.229

Primer grau 6.346

Segon grau 21.689

Tercer grau 5.862

Total 37.125

C) Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexe , 2011

Font: IDESCAT, 2011

Homes Dones Total

No sap llegir o escriure 286 328 615

Sense estudis 1.037 1.577 2.614

Educació primària 3.276 3.070 6.346

ESO 6.365 5.602 11.967

Batxillerat superior 1.687 1.587 3.274

FP grau mitjà 1.695 1.503 3.198

FP grau superior 1.966 1.284 3.250

Diplomatura 1.050 1.493 2.543

Grau universitari 224 301 525

Llicenciatura i doctorat 1.305 1.488 2.793

Total 18.891 18.234 37.125

D) Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i nacionalitat, 2011

Font: IDESCAT, 2011

Espanyola Estrangera Total

No sap llegir o escriure 327 287 615

Sense estudis 2.255 360 2.614

Educació primària 5.546 800 6.346

ESO 10.837 1.130 11.967

Batxillerat superior 2.533 741 3.274

FP grau mitjà 2.871 327 3.198

FP grau superior 3.097 153 3.250

Diplomatura 2.232 311 2.543

Grau universitari 418 107 525

Llicenciatura i doctorat 2.506 287 2.793

Total 32.622 4.503 37.125

E) Població de 10 anys i més segons nivell d'instrucció, sexe i edat 2001

Font: IDESCAT, 2001

De 10 a
15 anys

De 16 a
19 anys

De 20 a
24 anys

De 25 a
29 anys

De 30 a
34 anys

De 35 a
39 anys

De 40 a
44 anys

De 45 a
49 anys

De 50 a
54 anys

De 55 a
59 anys

De 60 a
64 anys

De 65
anys i

més
Total

Població de 10 anys i més

homes 1.111 870 1.389 1.463 1.398 1.440 1.428 1.238 1.046 996 792 2.975 16.146

dones 1.019 777 1.255 1.380 1.308 1.318 1.296 1.141 1.019 956 765 3.702 15.936

total 2.130 1.647 2.644 2.843 2.706 2.758 2.724 2.379 2.065 1.952 1.557 6.677 32.082

No sap llegir o escriure

homes 10 6 10 11 18 17 13 13 17 14 31 121 281

dones 5 1 12 7 9 13 9 18 29 34 48 346 531
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De 10 a
15 anys

De 16 a
19 anys

De 20 a
24 anys

De 25 a
29 anys

De 30 a
34 anys

De 35 a
39 anys

De 40 a
44 anys

De 45 a
49 anys

De 50 a
54 anys

De 55 a
59 anys

De 60 a
64 anys

De 65
anys i

més
Total

total 15 7 22 18 27 30 22 31 46 48 79 467 812

Sense estudis

homes 93 12 23 22 22 32 40 44 63 96 115 577 1.139

dones 99 14 7 8 15 15 28 39 91 116 143 793 1.368

total 192 26 30 30 37 47 68 83 154 212 258 1.370 2.507

Primer grau

homes 1.008 195 178 152 180 191 249 276 309 354 317 1.514 4.923

dones 915 102 67 98 122 164 253 298 359 404 324 1.917 5.023

total 1.923 297 245 250 302 355 502 574 668 758 641 3.431 9.946

ESO, EGB o Batxillerat Elemental

homes 0 477 496 552 505 564 549 508 401 318 212 521 5.103

dones 0 392 388 359 435 517 542 517 383 304 184 511 4.532

total 0 869 884 911 940 1.081 1.091 1.025 784 622 396 1.032 9.635

FP grau mitjà

homes 0 52 130 110 163 145 96 63 33 25 19 39 875

dones 0 59 114 118 138 129 103 54 35 20 15 21 806

total 0 111 244 228 301 274 199 117 68 45 34 60 1.681

FP grau superior

homes 0 29 207 217 179 131 140 91 70 53 29 47 1.193

dones 0 42 187 203 157 125 64 35 26 10 5 16 870

total 0 71 394 420 336 256 204 126 96 63 34 63 2.063

Batxillerat superior

homes 0 99 221 158 114 165 148 121 66 65 30 79 1.266

dones 0 167 252 153 135 130 127 84 38 33 22 43 1.184

total 0 266 473 311 249 295 275 205 104 98 52 122 2.450

Diplomatura

homes 0 0 103 108 107 90 82 67 51 37 16 41 702

dones 0 0 173 238 175 120 111 54 45 23 17 36 992

total 0 0 276 346 282 210 193 121 96 60 33 77 1.694

Llicenciatura i doctorat

homes 0 0 21 133 110 105 111 55 36 34 23 36 664

dones 0 0 55 196 122 105 59 42 13 12 7 19 630

total 0 0 76 329 232 210 170 97 49 46 30 55 1.294

F) Alumnes i llocs d’estudi localitzats. Ensenyaments no universitaris, 2019
 Font: IDESCAT. 2019

Curs 2019/20
Curs

2018/19
Curs

2017/18
Curs

2016/17
Curs

2015/16
Curs

2014/15
Curs

2013/14
Curs 2012/13

Curs
2011/12

Residents que estudien a la 
comarca

6.870 6.835 6.820 6.875 6.885 6.990 7.070 7.055 6.990

Estudien al mateix municipi 5.625 5.590 5.555 5.640 5.655 5.755 5.835 5.810 5.825

Estudien a un altre municipi 1.245 1.240 1.265 1.235 1.230 1.230 1.235 1.245 1.165

No residents que estudien a la 
comarca

575 555 480 485 415 390 340 360 325

No consta residència i estudien 
a la comarca

5 5 5 5 5 0 0 0 0

Residents que estudien a fora de
la comarca

665 670 660 670 605 590 645 655 695

Llocs d'estudi localitzats (1) 7.445 7.390 7.310 7.365 7.305 7.380 7.410 7.415 7.315

Alumnes residents (2) 7.535 7.505 7.480 7.545 7.490 7.580 7.715 7.710 7.685

G) Alumnes residents per lloc d’estudi. Ensenyaments no universitaris, 2019
 Font: IDESCAT. 2019

Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total alumnes residents

Curs 2019/20 5.625 1.245 665 7.535

Curs 2018/19 5.590 1.240 670 7.505
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Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total alumnes residents

Curs 2017/18 5.555 1.265 660 7.480

Curs 2016/17 5.640 1.235 670 7.545

H) Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris,
2019

 Font: IDESCAT. 2019

Educació infantil 2n
cicle

Educació primària
Educació

secundària
obligatòria

Batxillerat
Cicles formatius

de grau mitjà
Cicles formatius
de grau superior

Total

Residents que estudien
a la comarca

1.250 2.805 1.820 475 315 205 6.870

Estudien al mateix 
municipi

1.135 2.555 1.295 330 195 115 5.625

Estudien a un altre 
municipi

115 250 525 145 115 90 1.245

No residents que 
estudien a la comarca

45 140 65 70 95 155 575

No consta residència i 
estudien a la comarca

0 5 0 0 0 0 5

Residents que estudien
a fora de la comarca

45 145 105 55 145 170 665

Llocs d'estudi 
localitzats (1)

1.295 2.955 1.885 545 410 360 7.445

Alumnes residents (2) 1.295 2.950 1.925 530 455 375 7.535

I) Oferta educativa, Alt Camp. 2020
 Font:  Elaboració pròpia a partir del portal del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya) i els webs dels centres educatius

ESO

Municipi Centre Tipologia

Valls Institut Jaume Huguet Públic

Institut Narcís Oller Públic

Institut Serra de Miramar Públic

UEC Vallsgenera Públic

UEC Creu Roja Públic

Claret Concertat

Alcover Fonts del Glorieta Públic
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BAT

Municipi Centre Tipologia Oferta

Valls Institut Jaume Huguet Públic • Modalitat de Ciències i Tecnologia

• Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Institut Narcís Oller Públic • Batxillerat Ciències i Tecnologia

• Batxillerat  d'Humanitats i Ciències Socials

• Batxillerat  d’Arts  Plàstiques,  Imatge  i
Disseny

• Batxillerat  d’Arts  Escèniques,  Música  i
Dansa

Institut Serra de Miramar Públic • Modalitat de Ciències i Tecnologia

• Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

• Batxibac

• Batxillerat Dual Americà

Alcover Fonts del Glorieta Públic • Modalitat de Ciències i Tecnologia
• Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Cicles Formatius i formació professional

Municipi Centre Tipologia Oferta

Valls Institut Jaume Huguet Públic • CFGM: 

- Activitats Comercials

-Cures Auxiliars d’Infermeria

-Gestió Administrativa

-Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

-Mecanització

-Sistemes Microinformàtics i Xarxes

-Soldadura i Caldereria

• CFGS:

-Administració i Finances

-Administració de Sistemes Informàtics en 
Xarxa

-Automatització I Robòtica Industrial

-Disseny en Fabricació Mecànica

-Mecatrònica Industrial

-Ensenyament i Animació Socioesportiva

• PFI:

-Auxiliar de serralleria i construccions 
metàl·liques

-Auxiliar de muntatges d'instal·lacions 
elèctriques, d'aigua i gas

• Formació ocupacional

Institut Narcís Oller Públic • CFGM:
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-CFGM Atenció  a  persones  en  situació  de
dependència

• CFGS:

- Educació Infantil

-CFGS Integració Social

Educació d’adults

Municipi Centre Tipologia Oferta

Valls CFA Valls Públic • Idiomes

• Alfabetització

• Preparació graduat d’ESO

• Preparació proves d’accés a cicles formatius i a 
la universitat

• Informàtica i comunicacions

Alcover Escola d’Adults d’Alcover Púbic • Idiomes

• Alfabetització

• Preparació graduat d’ESO

• Preparació proves d’accés a la universitat +25 I 
+45

• Informàtica i comunicacions

• Tallers

J) Oferta formativa, Alt Camp. 2020
Font: Elaboració pròpia  mitjançant l’oferta dels centres de formació de l’Alt Camp i el SOC (Generalitat de Catalunya).

Formació Ocupacional

Municipi Centre Oferta

Valls Vallsgenera Cursos de Formació Ocupacional subvencionats:
-Sector industrial i logística
-Comerç, màrqueting, administració i finances
-Informàtica, ofimàtica, noves TIC i alfabetització digital
-Comunicació
-Formació en l’educació en el lleure i l’àmbit sociocomunitari
-Formació per a persones emprenedores i per a empreses
-Agricultura, jardineria i medi ambient
-Alimentació, hostaleria irestauració
-Formació en habilitats transversals
-Idiomes

Acadèmia Auco

Acadèmia On-line

Acadèmia World Lab

Infordisa

CIFO

SOC

Cambra de Comerç de  Valls

Alcover Alcover Funciona

 

Idiomes i reforç escolar

Municipi Centre Tipologia Oferta

Valls EOI Valls Públic • Anglès Francès

Servei de Català de l’Alt  Camp (Consell
Comarcal de l’Alt Camp)

Públic • Català

Escola d’idiomes Multilingua Privat • Anglès, Francès, Alemany, Italià, Rus, Català i 
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Castellà

European college Privat • Anglès

English Dolors Duch Privat • Diversos idiomes

Acadèmia Dickens Privat • Anglès

Acadèmia On-line Privat
• Anglès, Francès, Català , Castellà

• Reforç escolar

Centre de suport escolar Jordi Aubia Privat • Reforç escolar

Acadèmia d’ensenyament Cristina Torres Privat • Reforç escolar, habilitats i tècniques per a 
l’estudi

Acadèmia Josep Roig Privat • Reforç escolar

Alcover
Easy english Escola d'idiomes Privat

• Anglès

• Reforç escolar

The British College  Acadèmia d'idiomes Privat • AnglèsEl Pla de Santa Maria

Arts

Municipi Centre Tipologia Oferta

Valls Escola Municipal de Música Robert
Gerhard

Públic • Anglès

• Francès

Escola de Música Èxit Públic • Català

Circoteca Passabarret Privat • Circ

Teatre La Peça Privat • Teatre

Infinity Dansa Privat • Dansa

Escola de Dansa  Adagi Privat • Dansa

La Nau Art Privat • Diverses arts

Grup Teatre Principal Entitat sense ànim de lucre • Teatre

Alcover

Escola Municipal de Música d’Alcover Públic • Múscia

Escola d’Arts Escènciques Martí Guasch Privat • Teatre

• Dansa
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K) Oferta  d’educació en l’àmbit no formal, Alt Camp. 2020
Font: Elaboració pròpia  mitjançant el Cens d’Entitats del Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya) i ell  lloc web dels ajuntaments

Educació en l’àmbit no formal

Municipi Centre/Servei Tipologia Oferta

Valls

Centre Obert Portal Nou

(Ajuntament de Valls)
Públic • Servei educatiu d’atenció a la infància en 

situació de risc social

Centre Obert El Refugi

(Ajuntament de Valls)
Públic • Servei educatiu d’atenció a l’adolescència en 

situació de risc social

Centre Cívic de Valls

(Ajuntament de Valls)
Públic • Activitats socioeducatives dirigides a la 

ciutadania

Serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i  joves (SIS)

(Ajuntament de Valls)

Públic

• Acompanyament socioeducatiu davant 
situacions de risc

• Atenció diürna, activitats socioeducatives, 
promoció de la cobertura de les necessitats 
bàsiques

Centre de Noves Oportunitats de Valls Públic

• Acompanyament educatiu, formatiu i laboral, 
coneixement de l’entorn, activitats 
socioeducatives

• Pràctiques laborals, col·locació

Itinerant amb seu a Valls

Equips d’Atenció a la Infància  i a
l’Adolescència – EAIA

(Consell Comarcal de l’Alt Camp)

Públic • Protecció a la infància i a l’adolescència 

Dinamitzador/a cívica per a
l’emancipació juvenil

(Consell Comarcal de l’Alt Camp)

Públic
• Acompanyament socioeducatiu a persones 

joves en situació de risc d’exclusió social, 
mediació, intervenció comunitària

Serveis d’intervenció socioeducativa no

residencials per a infants i joves (SIS)

(Consell Comarcal de l’Alt Camp)

Públic

• Acompanyament socioeducatiu davant 
situacions de risc

• Atenció dürna, activitats socioeducatives, 
promoció de la cobertura de les necessitats 
bàsiques

Alcover
Servei d'intervenció educativa 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp)
Públic • Servei educatiu d’atenció a la infància i a 

l’adolescència en situació de risc social

Vila-rodona
Servei d'intervenció educativa 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp)
Públic • Servei educatiu d’atenció a la infància i a 

l’adolescència en situació de risc

El Pla de Santa Maria 
Servei d'intervenció educativa 

(Consell Comarcal de l’Alt Camp)
Públic • Servei educatiu d’atenció a la infància i a 

l’adolescència en situació de risc social
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L) Entitats d’educació en el lleure i entitats culturals que treballen amb joves, Alt Camp. 2020
Font: Consell Comarca de l’Alt Camp i ajuntaments de la comarca

Educació en el lleure

Municipi Centre Tipologia Oferta

Valls

Cau de  Valls Educació en el lleure

• Activitats infantils regulars

• Activitats infantils regulars

• Casal d’estiu infantil

Esplai Els Esquirols Educació en el lleure
• Activitats infantils regulars

• Activitats juvenils regulars

Associació El Trèvol
Educació en el lleure

• Extraescolars

• Menjadors escoalrs

• Casal d’estiu

Grup Teatre Principal
Entitat cultural • Activitats i espectacles de teatre

Creu Roja
Educació en el lleure • Casal d’estiu

Unió Anelles de la Flama
Entitat cultural • Cultura popular

AAEET
Entitat esportiva • Esports

Colla Joves Xiquets de Valls
Entitat cultural • Cultura popular

Colla Vella Xiquets de Valls
Entitat cultural • Cultura popular

Colla Gegantera la Pessigolla de Valls Entitat cultural • Cultura popular

El Pla de Santa Maria 

Esplai Catesplai Planenc Educació en el lleure

• Activitats infantils regulars

• Activitats juvenils regulars

• Colònies infantils

• Casal d’estiu infantil

Colla Gegantera del Pla de Santa Maria Entitat  Cultual • Cultura popular

Grup de diables del Pla Entitat  Cultual • Cultura popular

Nexus Teatre Entitat  Cultual • Teatre 

Vilabella
Diables de Vilabella Entitat  Cultual • Cultura popular

Alcover

Diables i Bruixots d’Alcover Entitat  Cultual • Cultura popular

Colla gegantera i grallers d’Alcover Entitat  Cultual • Cultura popular

Nulles 
Associació l’Indiot Entitat  Cultual • Cultura popular

Bràfim 
Grup d’Animació i Teatre La Cleca Entitat  Cultual • Cultura popular i teatre

La  Riba
Amics de  la Riba Entitat  Cultual • Cultura popular

Puigpelat
Associació cultural Timbales i Cuca del

Pi de Puigpelat. 
Entitat  Cultual • Cultura popular
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Vila-rodona
Diables de Vila-rodona Entitat  Cultual • Cultura popular

4. DADES D’OCUPACIÓ

A) Població activa per edats, Alt Camp. 2n timestre de 2020
Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020

Edat Total Dones Total Homes Total

De 16 a 24 anys 776 680 1.456

De 25 a 34 anys 2.118 1.964 4.082

De 35 a 44 anys 3.442 2.850 6.292

De 45 a 54 anys 3.070 2.413 5.483

De 55 a 64 anys 2.018 1.868 3.886

TOTAL 11.424 9.775 21.199

B) Ocupats per edat, i taxa d’ocupació per edat, Alt Camp. 2n trimestre de 2020
Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020

Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total

Aiguamúrcia 44 146 91 73 354

Alcover 318 801 593 369 2.081

Alió 19 79 49 37 184

Bràfim 33 121 76 57 287

Cabra del Camp 59 175 142 74 450

Figuerola del Camp 19 40 45 31 135

Garidells, els 11 30 17 31 89

Masó, la 12 43 39 22 116

Milà, el 12 22 31 11 76

Montferri 20 50 38 27 135

Mont-ral 7 14 23 17 61

Nulles 21 108 48 24 201

Pla de Santa Maria, el 148 372 226 198 944

Pont d'Armentera, el 17 58 60 34 169

Puigpelat 76 208 163 75 522

Querol 21 50 46 41 158

Riba, la 26 80 51 59 216

Rodonyà 30 49 60 49 188

Rourell, el 18 50 57 23 148

Vallmoll 87 288 200 142 717

Valls 1.465 3.484 2.697 1.834 9.480

Vilabella 36 101 85 72 294

Vila-rodona 67 213 152 107 539

Total 2.566 6.582 4.989 3.407 17.544
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Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total

Aiguamúrcia 37,93% 75,26% 70,00% 50,34% 60,51%

Alcover 43,86% 71,58% 75,64% 55,07% 63,10%

Alió 42,22% 80,61% 75,38% 57,81% 67,65%

Bràfim 47,83% 70,35% 79,17% 76,00% 69,66%

Cabra del Camp 37,11% 70,56% 64,84% 55,64% 59,29%

Figuerola del Camp 48,72% 62,50% 77,59% 67,39% 65,22%

Garidells, els 45,83% 76,92% 73,91% 67,39% 67,42%

Masó, la 42,86% 68,25% ND 73,33% 72,96%

Milà, el 60,00% 73,33% ND 42,31% 71,70%

Montferri 43,48% 63,29% 55,88% 54,00% 55,56%

Mont-ral 46,67% 45,16% 82,14% 41,46% 53,04%

Nulles 36,84% 77,70% 81,36% 58,54% 67,91%

Pla de Santa Maria, el 43,66% 73,23% 70,62% 53,95% 61,54%

Pont d'Armentera, el 27,42% 58,59% 84,51% 41,98% 53,99%

Puigpelat 49,03% 71,72% 74,09% 55,97% 65,33%

Querol 38,18% 51,55% 50,00% 44,57% 47,02%

Riba, la 38,81% 68,97% 66,23% 61,46% 60,67%

Rodonyà 34,09% 63,64% 71,43% 58,33% 56,46%

Rourell, el 36,00% 64,94% 79,17% 50,00% 60,41%

Vallmoll 39,55% 68,41% 74,35% 53,18% 60,92%

Valls 39,89% 67,43% 73,31% 52,67% 59,25%

Vilabella 41,38% 72,14% 73,91% 57,14% 62,82%

Vila-rodona 39,64% 75,27% 82,61% 61,49% 66,54%

Total 40,68% 68,91% 73,57% 53,94% 60,59%

C) Taxa Atur registrat estimada per edats i sexe, Alt Camp. Novembre 2020

Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020

Edat Taxa d'homes Taxa de dones Taxa Total

De 16 a 24 anys 20,07% 19,13% 19,65%

De 25 a 34 anys 10,71% 15,97% 13,24%

De 35 a 44 anys 8,08% 12,06% 9,88%

De 45 a 54 anys 11,87% 16,23% 13,78%

De 55 a 64 anys 19,55% 27,90% 23,56%

TOTAL 12,47% 17,42% 14,74%
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D) Atur registrat, comparació de períodes segons edat i sexe, Alt Camp.  Novembre de 2020

Font: Observatori del Treball i el  Model Productiu  (Generalitat de Catalunya)

Febrer de 2020

Edat Dones Homes Total

16 a 19 anys 32 38 70

20 a 24 anys 69 54 123

25 a 29 anys 112 93 205

Total 213 185 398

Novembre de 2020

Edat Dones Homes Total

16 a 19 anys 28 73 101

20 a 24 anys 100 91 191

25 a 29 anys 144 118 262

Total 272 282 554

E) Atur registrat de la població estrangera, comparació de períodes per edats i sexe, Al Camp.
Novembre de 2020

Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020

Edat 2019, Novembre 2020, Novembre Variació % 2019, Novembre % 2020, Novembre %Variació

Menors de 20 anys 12 40 28 2,09% 5,65% 233,33%

De 20 a 24 anys 25 30 5 4,36% 4,24% 20,00%

De 25 a 29 anys 47 54 7 8,20% 7,63% 14,89%

De 30 a 34 anys 64 76 12 11,17% 10,73% 18,75%

De 35 a 39 anys 70 87 17 12,22% 12,29% 24,29%

De 40 a 44 anys 72 92 20 12,57% 12,99% 27,78%

De 45 a 49 anys 92 102 10 16,06% 14,41% 10,87%

De 50 a 54 anys 74 86 12 12,91% 12,15% 16,22%

De 55 a 59 anys 53 80 27 9,25% 11,30% 50,94%

Majors de 59 anys 64 61 -3 11,17% 8,62% -4,69%

Total 573 708 135 100,00% 100,00% 23,56%

Sexe 2019, Novembre 2020, Novembre Variació % 2019, Novembre % 2020, Novembre %Variació

Homes 255 365 110 44,50% 51,55% 43,14%

Dones 318 343 25 55,50% 48,45% 7,86%

Total 573 708 135 100,00% 100,00% 23,56%
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F) Atur registrat, comparació de períodes segons nivell formatiu, grans sectors i activitat econòmica,
Alt Camp. Novembre de 2020

Font: Mercuri,  Diputació de Tarragona, 2020

Nivell Formatiu 2019, Novembre 2020, Novembre Variació % 2019, Novembre
% 2020,

Novembre %Variació

Sense estudis 30 32 2 1,13% 1,01% 6,67%

Estudis primaris incomplets 98 118 20 3,68% 3,74% 20,41%

Estudis primaris complets 196 196 0 7,35% 6,21% 0,00%
Programes formació professional - 
Estudis secundaris 247 282 35 9,26% 8,94% 14,17%
Educació general - Estudis 
secundaris 1786 2164 378 66,99% 68,61% 21,16%
Tècnics-professionals superiors - 
Estudis post-secundaris 181 218 37 6,79% 6,91% 20,44%
Universitaris primer cicle - Estudis
post-secundaris 26 37 11 0,98% 1,17% 42,31%
Universitaris segon i tercer cicle - 
Estudis post-secundaris 99 104 5 3,71% 3,30% 5,05%

Altres estudis post-secundaris 3 3 0 0,11% 0,10% 0,00%

Total 2666 3154 488 100,00% 100,00% 18,30%

Grans sectors 2019, Novembre 2020, Novembre Variació % 2019, Novembre % 2020, Novembre %Variació

Agricultura 193 206 13 7,24% 6,53% 6,74%

Indústria 459 478 19 17,22% 15,16% 4,14%

Construcció 171 215 44 6,41% 6,82% 25,73%

Serveis 1670 2046 376 62,64% 64,87% 22,51%
Sense ocupació 
anterior 173 209 36 6,49% 6,63% 20,81%

Total 2666 3154 488 100,00% 100,00% 18,30%

Activitats econòmiques
2019,

Novembre 2020, Novembre Variació
% 2019,

Novembre
% 2020,

Novembre %Variació

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 193 206 13 7,24% 6,53% 6,74%

Indústries extractives 2 2 0 0,08% 0,06% 0,00%

Indústries manufactureres 446 463 17 16,73% 14,68% 3,81%
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire 
condicionat 0 1 1 0,00% 0,03% ND
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, 
gestió de residus i descontaminació 11 12 1 0,41% 0,38% 9,09%

Construcció 171 215 44 6,41% 6,82% 25,73%
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de 
motor i motocicletes 263 327 64 9,86% 10,37% 24,33%

Transport i emmagatzematge 76 106 30 2,85% 3,36% 39,47%

Hostaleria 250 300 50 9,38% 9,51% 20,00%

Informació i comunicacions 19 26 7 0,71% 0,82% 36,84%

Activitats financeres i d'assegurances 9 10 1 0,34% 0,32% 11,11%

Activitats immobiliàries 12 8 -4 0,45% 0,25% -33,33%

Activitats professionals, científiques i tècniques 47 61 14 1,76% 1,93% 29,79%

Activitats administratives i serveis auxiliars 570 698 128 21,38% 22,13% 22,46%
Administració pública, Defensa i Seguretat Social 
obligatòria 77 106 29 2,89% 3,36% 37,66%

Educació 82 96 14 3,08% 3,04% 17,07%

Activitats sanitàries i de serveis socials 136 158 22 5,10% 5,01% 16,18%

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 35 39 4 1,31% 1,24% 11,43%

Altres serveis 54 74 20 2,03% 2,35% 37,04%
Act. de les llars que donen ocupació a personal 
domèstic ... 40 37 -3 1,50% 1,17% -7,50%

Organismes extraterritorials 0 0 0 0,00% 0,00% ND

Sense ocupació anterior 173 209 36 6,49% 6,63% 20,81%

Total 2666 3154 488 100,00% 100,00% 18,30%
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G) Serveis i programes de foment de l’ocupació juvenil a l’Alt Camp,  2020

Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp, Ajuntament de Valls, Ajuntament d’Alcover,   Ajuntament del Pla de Santa Maria, Ajuntament de Vila-rodona,  Servei
d’Ocupació de Catalunya, CGT, 2020

Servei/  Programa Ens/entitat Què ofereix Municipi

Vallsgenera Ajuntament de Valls

• Borsa de treball
• Orientació laboral
• Suport en la cerca de feina
• Servei d’acollida
• Formació ocupacional
• Programes d’insersió laboral
• Suport a l’emprenedoria i 

l’empresa
• Ajuts i prestacions

Valls

Servei d’Ocpació de Catalunya 
Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya

• Borsa de treball
• Ajuts i prestacions
• Programes d’insersió laboral
• Formació ocupacional

Valls

Programa de Garantia Juvenil
INJUVE, Servei d’Ocupació de 
Catalunya i Fons Social Europeu

Accés a programes de formació, 
col·locació, contactació laboral i per a
emprendre un negoci. Dirigit a 
persones d’entre 16-29 anys que no 
estudien ni treballen en aquest 
moment.

Dirigit a tota la població

Referent d’Ocupació Juvenil
Consell Comarcal de l’Alt Camp,  
Servei d’Ocupació de Catalunya I 
Fons Social Europeu

Informació i orientació sobre 
ocupació i formació dirigit a 
persones joves, famílies i 
professionals

Valls

Joves en pràctiques de Garantia  
Juvenil

Diversos ajuntaments i Servei 
d’Ocupació de Catalunya

Contractes laborals a persones joves 
inscrits a la Garantia Juvenil

Diversos municipis

Ajut a l’autoocupació jove de 
Garantia Juvenil

Servei d’Ocupació de Catalunya i 
Fons Social Europeu

Ajut econòmic per emprendre un 
negogi dirigit a persones joves 
inscites a Garantia Juvenil

Dirigit a tota la població jove

Alcover Funciona Ajuntament d’Alcover i Vallsgenera

• Borsa de treball
• Orientació laboral
• Suport en la cerca de feina
• Formació ocupacional
• Programes d’insersió laboral

Alvover

Servei de Treball del Pla de Santa 
Maria

Ajuntament del Pla de Santa Maria i 
Vallsgenera

• Suport en  la cerca de feina
• Formació ocupacional
• Orientació laboral

El Pla de Santa Maria 

Servei de Dinamització Laboral a 
Vila-rodona 

UGT, Diputació de Tarragona i 
Ajuntament de Vila-rodona

Orientació laboral Vila-rodona

Servei de Dinamització Laboral a 
Aiguamúrcia

UGT, Diputació de Tarragona i 
Ajuntament d’Aiguamúrcia

Oriantació laboral Aiguamúrcia

Servei de Dinamització Laboral a 
Vallmoll

UGT, Diputació de Tarragona i 
Ajuntament de Vallmoll

Orientació laboral Vallmoll

Servei de Dinamització Laboral a 
Alcover

UGT, Diputació de Tarragona i 
Ajuntament d’Alcover

Orientació laboral Alcover

Centre de Noves Oportunitats de 
Valls

Fundació Intermedia i Servei 
d’Ocupació de Catalunya

• Acompanyament formatiu i 
laboral, coneixement de 
l’entorn

• Pràctiques laborals, 
col·locació

Valls

Ateneu Coopcamp
Economia Social. Ateneu Cooperatiu 
Camp de Tarragona

• Informació i acompanyament 
sobre economia social i 
cooperativa 

Valls
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5. DADES D’HABITATGE

A) Habitatges segons règim de tinença, Alt Camp. 2011
Font: Mercuri, Diputació de Tarragona,  2011

Règim de tinença Nombre

Propietat pagada 4836

Propietat amb pagaments pendents 5380

Propietat per herència o donació 994

Lloguer 2252

Cedida gratis o a baix preu ND

Altres 370

Total 14390

B) Serveis d’habitatge, Alt Camp. 2020
Font: Oficina  d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp

Servei/  Programa Ens/entitat Què ofereix Municipi

Oficina d’Habitatge de l’Alt Camp Consell Comarcal de l’Alt Camp

• Borsa de lloguer
• Gestió i tramitació d’ajuts
• Assessorament jurídic
• Ofideute

Valls (abast comarcal)

Oficina d’Habitatge de Valls Ajuntament de Valls

• Borsa de lloguer
• Gestió i tramitació d’ajuts
• Assessorament jurídic
• Ofideute

Valls

C) Ajuts a l’habitatge, Alt Camp. 2020
Font: Oficina  d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt CAmp i Ajuntament de Valls

Ajut Ens/entitat Municipi

Subvencions per al pagament del lloguer: Generalitat de Catalunya Tota Catalunya

Prestacions per al pagament del lloguer Generalitat de Catalunya Tota Catalunya

Prestacions econòmiques d'especial urgència per
a l'habitatge

Generalitat de Catalunya Tota Catalunya

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús
residencial

Generalitat de Catalunya Tota Catalunya

Subvenció per a l’accés de les persones joves a 
l’habitatge de lloguer

Ajuntament de Valls Valls

Ajuts al lloguer per persones afectades per Ajuntament de Valls Valls

ERTO, atur, reducció de jornada a causa de la 
Covid-19

Ajuntament de Valls Valls

6. DADES DE SALUT

A) Serveis i programes de salut jove, Alt Camp. 2020

Font:  Consell Comarcal de l’Alt Camp

Servei/  Programa Ens/entitat Què ofereix Municipi

Creu Roja Joventut Valls Creu Roja
• Programes d’informació 

integral sobre salut jove i 
inclusió social

Valls

Tarda Jove de Salut CAP Dr. Sarró 
• Informació i assessorament 

sobre sexualitat, prevenció 
d’embarassos i VIH

Vallls
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B) Serveis i programes d’inclusió social, Alt Camp. 2020
Font:  Departament de Treball Afers Socials i Famílies  (Generalitat de Catalunya), Consell Comarcal de l’Alt Camp i Ajuntament de Valls

Servei/  Programa Ens/entitat Què ofereix Municipi

SIAD Valls Ajuntament de Valls

• Servei d’atenció i informació a 
a la dona

• Promoció de la igualtat de 
gènere i drets de les dones

Valls 

SIAD Alt Camp Consell Comarcal de l’Alt Camp

• Servei d’atenció i informació a 
a la dona

• Promoció de la igualtat de 
gènere i drets de les dones

Valls (abast comarcal)

SAI Valls Ajuntament de Valls

• Servei d’atenció integral a les 
persones LBGT

• Promoció dels drets del 
col·lectiu LBGT

Valls

SAI Alt Camp Consell Comarcal de l’Alt Camp

• Servei d’atenció integral a les 
persones LBGT

• Promoció dels drets del 
col·lectiu LBGT

Valls (abast comarcal)

Servei d’acollida a persones 
nouvingudes

Ajuntament de Valls
• Acompanyament a persones 

recentment emigrades 
Valls

Servei d’acollida a persones 
nouvingudes

Consell Comarcal de l’Alt Camp
• Acompanyament a persones 

recentment emigrades 
Valls (abast comarcal)

7. DADES DE CULTURA

A) Equipaments, programes i/o serveis de  cultura, Alt Camp.  2020

Font: Ajuntaments de la comarca  i Consell Comarcal de l’Alt Camp

Equipament /Programa /Servei Ens/entitat Què ofereix Municipi

Biblioteca Carles Cardó Ajuntament de Valls

• Sala d’estudi
• Sala de lectura i consulta
• Préstec
• Ordinadors i connexió a 

internet

Valls

Biblioteca de Vila-rodona Ajuntament deVila-rodona

• Sala de lectura i consulta
• Sala d’estudi
• Préstec
• Ordinadors i connexió a 

internet

Vila-rodona

Biblioteca d’Alcover Ajuntament d’Alcover

• Sala de lectura i consulta
• Sala d’estudi
• Préstec
• Ordinadors i connexió a 

internet

Alcover

Biblioteca del Pla de Santa Maria Ajuntament del Pla de Santa Maria

• Sala de lectura i consulta
• Sala d’estudi
• Préstec
• Ordinadors i connexió a 

internet

El Pla de Santa Maria

Teatres de Valls Ajuntament de Valls Programació estable d’espectacles: 
dansa, teatre, música

Valls

Convent de les Arts Ajuntament d’Alcover
Programació estable d’espectacles: 
dansa, teatre, música

Alcover

JCA Cinemes Valls Privada
Programació estable de cinema de 
cinema en cartellera

Valls

Cinema de Vila-rodona Ajuntament de Vila-rodona
Programació estable de cinema de 
cinema en cartellera

Institut d’Estudis Vallencs Programació cultural diversa Valls
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B) Equipaments, programes i/o serveis d’esport, Alt Camp.  2020

Font:  Ajuntaments de la comarca

Equipament /Programa /Servei Ens/entitat Què ofereix Municipi

Patronat Municipal d’Esports de Valls Ajuntament de Valls

• Sala de condicionament físic
• Piscina coberta i descoberta
• Activitats dirigides
• Pista d’atletisme
• Camp de futbol 
• Pista d'atletisme
• Sales d'activitats 
• Vas d'aprenentatge
• Pista poliesportiva
• Pavelló

Valls

Piscina Municipal d’Alcover Ajuntament d’Alcover

• Sala de condicionament físic
• Piscina coberta
• Activitats dirigides
• Pista poliesportiva

Alcover

Gimnàs del Pla de Santa Maria Ajuntament del Pla de Santa Maria
• Sala de condicionament físic
• Activitats dirigides

El Pla de Santa maria

Consell Esportiu de l’Alt Camp Entitat privada sense ànim de lucre

• Coordinació d’activitats 
esportives

• Promoció i gestió d’activitats 
esportives, i instal·lacions

Àmbit comarcal

C) Activitats esportives amb afluència juvenil, Alt Camp.  2020

Font:  Ajuntaments de la comarca

Categoria Entitat esportiva Municipi

Arts marcials
• CLUB ESPORTIU WU-SHU CENTRE DAO
• VITAL SPORTS VALLS
• CLUB KARATE ASNÀ

Valls

Atletisme
• AAEET
• FORNÀS ATLETIC CLUB VALLS I ALT CAMP Valls

Bàsquet

• AAEET
• CB VALLS
• ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CLARET

Valls

CLUB BÀSQUET ALCOVER Alcover

Ciclisme

• AAEET
• CLUB DE CICLISME TONDO
• CB VALLS

Valls

CLUB CICLISTA PLANENC El Pla de Santa Maria

CLUB CICLISTA D’ALCOVER Alcover

C. BTT VILA-RODONA Vila-rodona

CLUB CICLISTA VILABELLA Vilabella

Escacs

CB VALLSCLUB ESCACS VALLS
Valls

CLUB D'ESCACS DEL PLA DE SANTA MARIA El Pla de Santa Maria

CLUB ESCACS VILA-RODONA Vila.rodona

Esport adaptat CLUB ESPORTIU ZIGA-ZAGA Valls

Futbol

• ESCOLA VALLS FUTBOL
• FC ATLÈTIC DE VALLS
• UNIÓ ESPORTIVA VALLS

Valls

ESCOLA DE FUTBOL EL PLA DE SANTA MARIA El Pla de Santa Maria

CLUB DE FUTBOL VILABELLA Vila-bella

Futbol Sala
CLUB FUTSALVALLS Valls

CLUB FUTBOL SALA DE VILA-RODONA Vila-rodona

Gimnàs • CLUB DO-CHANG-CHA
• GIMNÀS FORMA SPORT

Valls
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• GIMNÀS OLYMPUS
• GIMNÀS DINAMIC
• GIMNÀS GENT D'OR

Hoquei HOQUEI CLUB VALLS Valls

Motor
• MOTOR CLUB MIRAMAR
• VALLS RACING MOTOR SPORT

Valls

Muntanya

AAEET Valls

XIRUCA FORADADA El Pla de Santa Maria

CLUB EXCURSIONISTA D’ALCOVER Alcover

Patinatge

CLUB PATÍ VALLS Valls

CLUB PATÍ EL PLA DE SANTA MARIA El Pla de Santa Maria

CLUB PATÍ D’ALCOVER Alcover

Rugby CLUB RUGBY VALLS Valls

Tennis
• CLUB TENNIS PLANA D'EN BERGA
• CLUB TENNIS VALLS
• CLUB TENNIS TAULA VALLS

Valls

8. DADES DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT

A) Resum de les polítiques de joventut, Alt Camp.  2020

Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp

RESUM DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE L’ALT CAMP

Amb Pla Local de Joventut i finançament Sense Pla Local de Joventut ni finançament 

Àmbit comarcal -Consell Comarcal de l’Alt Camp

Municipis de més 20.000 
habitants

-Ajuntament de Valls 

Municipis de més de 500 
habitants

-Ajuntament d’Aiguamúrcia
-Ajuntament d’Alcover
-Ajuntament de Bràfim
-Ajuntament de Cabra del Camp
-Ajuntament del Pla de Santa Maria
-Ajuntament de Puigpelat
-Ajuntament de La Riba
-Ajuntament de Vilabella
- Ajuntament de Vila-rodona

- Ajuntament del Pont d’Armentera
- Ajuntament de Vallmoll

Municipis de menys de 500 
habitants

-Ajuntament de Figuerola del Camp
-Ajuntament de Nulles

-Ajuntament d’Alió
-Ajuntament dels Garidells
-Ajuntament de La Masó
-Ajuntament del Milà
-Ajuntament de Montferri
-Ajuntament de Mont-ral
-Ajuntament de Querol
- Ajuntament de Rodonyà
-Ajuntament del Rourell
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B) Recursos de les polítiques de joventut, Alt Camp.  2020

Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp

RECURSOS DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE L’ALT CAMP 

Humans Infraestructurals Econòmics

Consell Comarcal (Valls) -1 Tècnica comarcal
-1 Tècnica compartida
-1 Tècnic d’ocupació juvenil (Programa
Referent d’Ocupació Juvenil)
-1 Dinamitzadora Juvenil (Programa 
Joves en Pràctiques)

-Oficina Jove -Fitxa 41 CP
-Fitxa 42 CP
-Fitxa 43 CP
-Servei d’Ocupació de Catalunya
-Programa Odisseu

Aiguamúrcia - -Local de Joves (Les Pobles)
-Equipaments compartits

-Fitxa 43 CP

Alcover - -Punt d’Informació Juvenil
-Local de Joves
-Skatepark
-Equipaments compartits

-Fitxa 43 CP

Alió - Equipaments compartits -

Bràfim - -Local de joves (en desús)
-Equipaments compartits

-Fitxa 43 CP

Cabra del Camp - -Local de joves (privat)
-Equipaments compartits

-Fitxa 43 CP

Figuerola del Camp - -Local de joves
-Equipaments compartits

-Fitxa 43 CP

Els Garidells - Equipaments compartits -

La Masó - Equipaments compartits -

El Milà - Equipaments compartits -

Mont-ral - Equipaments compartits -

Montferri - Equipaments compartits -

Nulles - Equipaments compartits -Fitxa 43 CP

El Pla de Santa Maria

- -Local de Joves
-Bar
-Parc d’esports aventura
-Equipaments compartits

-Fitxa 43 CP

El Pont d’Armentera Equipaments compartits -

Puigpelat - 1 Dinamitzador juvenil Equipaments compartits -Fitxa 43 CP

Querol - Equipaments compartits No

La Riba - Equipament juvenil -Fitxa 43 CP

Rodonyà - Equipaments compartits -

El Rourell - Equipaments compartits -

Vallmoll - Equipaments compartits -

Valls

-1 Tècnic d’acció cívica
-2  Tècniques  de  Joventut  (Programa
AODL  i  Programa  de  Treball  i
Formació)
- 1 Administrativa

-Punt d’Informació Juvenil
-Skatepark
-Parc de barres
-Equipaments compartits

-Fitxa 43 CP
-Servei d’Ocupació de Catalunya

Vilabella - Equipaments compartits -Fitxa 43 CP

Vila-rodona 1 Dinamitzadora juvenil -Local de Joves
-Equipaments compartits

-Fitxa 43 CP
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C) Programes del Consell Comarcal de l’Alt Camp en matèria de joventut, Alt Camp. 2020

Font: Pla Comarcal  de Joventut 2016-2017 (prorrogat fins 2020). Consell Comarcal de l’Alt Camp

Observació:  L’Àrea de Joventut a sofert canvis pel que fa al finançament i disposició de recursos humans, durant els darrers anys, fet que ha generat
modificacions en els programes i projectes. Actualment són més amplis, però no consten al Pla Comarcal de Joventut. 

PLA COMARCAL DE JOVENTUT DE L’ALT CAMP  2016-2017

Grup Nom del programa Actuacions

Emancipació

Oficina Jove • Informació generalista sobre els àmbits que afecten a les
persones  joves:  educació,  treball,  habitatge,  salut  I
mobilitat internacional.

• Dinamització de la informació juvenil: xerrades, tallers

Ocupació i joves • Informació, orientació sobre treball i formació
• Accions  de  millora  de  l’ocupabilitat:  emprenedoria,

programes  d’ocupació  juvenil,  bosa  de  monitors/es  de
lleure

• Programa de Garantia Juvenil

PIJ als instituts • Informació  i  dinamització  de  la  informació  juvenil  als
instituts

Servei Comarcal de Joventut

Assessorament  als  municipis  en  polítiques
de joventut

Elaboració de Plans Locals de Joventut i impuls de polítiques de
joventut als municipis

Seguiment i vivsites a les activitats d’educació en el lleure

Assessorament i autorització de les instal·lacions juvenils

Equipaments juvenils Assessorament per a l’obertura i disposició d’equipaments juvenils
als municipis

Catàleg de tallers • Programació comarcal de tallers en l’àmbit de l’oci juvenil
• Borsa de talleristes joves

D) Programes de l’Ajuntament de Valls en matèria de joventut, Alt Camp. 2020

Font: Pla Local de Joventut de Valls 2017-2020. Ajuntament de Valls

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE VALLS 2017-2020

Grup Nom del programa Actuacions

Emancipació

Informació Juvenil Punt d’Informació juvenil generalista i dinamització de la informació juvenil

Formació   i ensenyament • Suport a l’itinerari formatiu: ajuts per a estudiar, millora del transport escolar
• Espai de l’Estudiant
• Taller d’idiomes

Treball • Xerrades sobre ocupació 
• Programa de Garantia Juvenil
• Taller d’idiomes
• Ajuts a joves emprenedors i espais coworking

Habitatge Ajudes al lloguer

Salut Xerrades sobre informació i orientació sobre conductes de risc

Participació 

Participació i associacionisme
• Jornades de treball amb les entitats juvenils
• Dinamització de la Coordinadora d’entitats juvenils
• Subvencions a entitats del lleure

Construcció Cultura, oci i lleure
• Estiu actiu: programació d’activitats d’estiu
• Castanyada jove
• Sortides joves
• Tallers i activitats juvenils
• Concurs de relats breus
• Art jove: Mercat d’Art Jove, pintades de murs, 

Cohesió social • Veus del barri: projecte comunitari als centres educatius
• Taxes i promocions per a joves

Igualtat La festa en pau: promoció de la igualtat de gènere en l’àmbit noctun
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Viu l’esport • Skatepark
• Parc de barres (street workout)

E) Principals línies d’actuació de les polítiques de joventut respecte els eixos de les polítiques de
joventut, Alt Camp.  2020

Font: Consell Comarcal de l’Alt Camp

PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A L’ALT CAMP

Educació Treball Habitatge Salut Cultura Altres

Consell Comarcal

Aiguamúrcia

Alcover

Bràfim

Cabra del Camp

Figuerola del Camp 

Nulles

El Pla de Santa Maria

Puigpelat

La Riba

Valls

Vila-rodona

Vilabella

F) Situació de les polítiques de joventut respecte els eixos metodològics de les polítiques de joventut:
acompanyament socioeducatiu, inclusió social, participació. Alt Camp. 2020

Font: Plans Locals i Comarcals de Joventut.  Consell Comarcal de l’Alt Camp

SITUACIÓ METODOLÒGICA DE  LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A L’ALT CAMP

Acompanyament socioeducatiu Inclusió social Participació 

Consell Comarcal • Informació juvenil individual i grupal
• Orientació  en  matèria  de  treball  i

educació a nivell individual i grupal
• Activitats, tallers, xerrades

Perspectiva de gènere Diagnosis  sobre  necessitats  i  interessos
juvenils comarcals 

Aiguamúrcia Interlocució 

Alcover • Informació juvenil individual i grupal Perspectiva de gènere Interlocució 

Bràfim - - Interlocució 

Cabra del Camp - - Interlocució 

Figuerola del Camp - - Interlocució 

Nulles - - Interlocució  

El Pla de Santa Maria - - Consell Municipal de Joves, interlocució,
cocreació

Puigpelat Dinamització juvenil - Interlocució i cocreació 

La Riba - - Interlocució 

Valls • Informació juvenil individual 
• Treball amb les entitats juvenils
• Activitats, tallers, xerrades

Perspectiva de gènere
Perspectiva intercultural

Consell d’entitats juvenils, interlocució i
cocreació,  diagnosis  sobre  necessitats  i
interessos juvenils 

Vila-rodona Dinamització  juvenil  en  un  equipament
juvenil

Perspectiva de gènere Interlocució i cocreació 

Vilabella - - Interlocució  
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G) Instal·lacions juvenils, Alt Camp. 2020

Font:  Xarxa Catalana d’Instal·lacions  Juvenils, Generalitat de Catalunya

Instal·lacions juvenils Municipi

Alberg de Joventut Pere El Gran Santes Creus (Aiguamúrcia)

Campament Juvenil La Riba

Casa de colònies Querol
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ANNEX II: ENQUESTA A LA JOVENTUT DE L’ALT CAMP 2020

1. PREGUNTES DE L’ENQUESTA
Llegendes: 

* Camps obligatoris
 Marqueu un oval
● Seleccioneu més d’una opció

A) DADES GENERALS

1. Municipi: *

 Aiguamúrcia 
 Alcover
 Alió 
 Bràfim
 Cabra del Camp 
 Figuerola del Camp 
 Els Garidells
 La Masó
 El Milà

 Mont-ral
 Montferri
 Nulles
 El Pla de Santa Maria
 El Pont d'Armentera
 Puigpelat
 Querol
 La  Riba
 Rodonyà

 El Rourell 
 Vallmoll
 Valls
 Vila-rodona
 Vilabella
 EMD Picamoixons 
 Altres

2. Gènere: *
 Femení 
 Masculí

 No binari
 NS/NC

3. Edat: *
 12-16 anys
 17-20 anys
 21-25 anys

 26-30 anys
 31-35 anys
 <35 anys 

 NS/NC

4. Origen: *
● Catalunya
● Resta de l'Estat Espanyol 
● Estranger (Unió Europea)
● Estranger (Fora de la Unió Europea)

● He migrat a Catalunya o a alguna altra regió de
l'Estat Espanyol sol/a (sense la família)

● NS/NC

5. Llengües que coneixes (entens, llegeixes, escrius i parles correctament): *
● Català 
● Castellà

●  NS/NC
● Altres:

6. Situació actual: *
● Treballant
● Estudiant
● Estudiant i treballant

● Ni estudiant ni treballant
● NS/NC
● Altres:    

7. Consideres que els teus ingressos econòmics familiars o personals són: *
 Baixos
 Mitjans

 Alts
 NS/NC

B) INFORMACIÓ JUVENIL

8. Sobre quins temes t'agradaria informar-te millor? *
● Educació  i  formació:  oferta  formativa,  beques,

triar estudis, preinscripcions, matrícules... 
● Treball:  on  i  com  cercar  feina,  currículum,

millorar competències...
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● Habitatge:  on  i  com  cercar  habitatges,  lloguer,
compra,  ajuts,  altres  formes  d'aconseguir  un
habitatge...

● Salut:  sexualitat,  afectivitat,  gestió  de  les
emocions,  malalties  de  transmissió  sexual,
drogues, ...

● Mobilitat internacional: programes de voluntariat,
treball i/o formació a l'estranger, viatjar, consells,
entitats d'enviament...

● Cultura  i  esport:  programacions,  descomptes,
activitats... Activitats d'oci: cursets, tallers, festes,
concerts, sortides... 

● Educació  en  el  lleure:  activitats  que  es  fan,
entitats, formació... 

● Voluntariat i participació a entitats
● Cohesió  social:  perspectiva  de  gènere,

intercultural i inclusiva No m'agradaria informar-
me

● NS/NC
● Altres:

9. Quins d'aquests serveis d'informació juvenil o equipaments juvenils de la comarca coneixes? *

● Oficina Jove de l'Alt Camp 
● PIJ Alcover
● Valls Jove
● Lokal jove de Vila-rodona

● Local  de  joves  "La  Fàbrika"  (El  Pla  de  Santa
Maria) 

● Cap dels anteriors
● NS/NC
● Altres:

C) EDUCACIÓ 
10. Quin nivell d'estudis has assolit? *

 Educació Primària
 ESO
 BAT 
 CFGM 
 CFGS

 Universitari Màster/Doctorat
  Cap dels anteriors NS/NC
 Altres:

11. Quin nivell d'estudis t'agradaria assolir en un futur? *
 Educació Primària
 ESO
 BAT
 CFGM
 CFGS

 Universitari Màster/Doctorat
 Cap dels anteriors 
 NS/NC
 Altres:    

12. Penses que en un futur podràs assolir el nivell d'estudis o la formació que realment desitges? *
 Sí  No  NS/NC

13. Si en l'anterior has respost "no", per quins motius creus que no podràs arribar al teu objectiu formatiu?
● Causes econòmiques
● Manca de suport per part de pares /mares / tutor
● Els estudis són a una altra ciutat, regió o país
● En aquest moment no tinc bon rendiment escolar
● Falta d'informació
● Manca  d'acompanyament  en  el  meu  procés  de

formació

● Responsabilitats  familiars  (cura  de  fills/es,
familiars...)

● La prioritat és treballar
● NS/NC
● Altres:

D) TREBALL

14. En el cas que treballis, en quin sector treballes?
 Agricultura , ramaderia i/o pesca
 Serveis
 Construcció
 Arts i producció cultural/artística 

 NS/NC
 Altres:
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15. Si estàs treballant, quina és la teva situació laboral?
● Treball temporal 
● Treball indefinit
● Jornada sencera

● Jornada parcial 
● Treball autònom 
● NS/NC

● Altres:

16. Si estàs treballant, marca les opcions que defineixen millor la teva satisfacció amb el lloc de treball.
● El salari s'adequa a les meves necessitats
● El salari s'adequa als estudis que he cursat
● Tinc una feina relacionada amb els estudis que he

cursat
● L'horari  de treball  em permet conciliar la meva

vida personal, social i familiar

● La  feina  m'ofereix  formació  contínua,
especialitzar-me i/o prosperar laboralment

● Les condicions laborals (contracte, salari, horari,
descansos) són adequades

● Cap de les anteriors
● NS/NC
● Altres:

17. Quins serveis de suport i orientació en la cerca de feina coneixes? *
● Referent d'Ocupació Juvenil
● Alcover Funciona 
● Vallsgenera
● Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

● No en conec cap
● NS/NC
● Altres:

E) HABITATGE

18. Com vius en aquest moment? *
● Amb els pares / mares / tutors
● En un pis o residència d'estudiants
● Visc sol/a
● Comparteixo habitatge

● Visc en parella
● Visc amb fills/es a càrrec
● NS/NC
● Altres:

19. Si vius de forma emancipada fora del nucli  familiar  (pares  /  mares  /tutors),  en quin tipus d'habitatge vius?
 Lloguer
 Propietat

 Habitatge  de  propietat
familiar

 Cooperativa d'habitatges

 Masoveria urbana
 NS/NC
 Altres:    

20. Si vius de forma emancipada (fora del nucli  familiar), has demanat mai ajuts o subvencions per fer front a les
despeses de l'habitatge?

 Sí
 No

 No conec cap ajut
 NS/NC

21. En el cas que no visquis de forma emancipada (fora del nucli familiar), quin és el motiu? 
● Sóc menor d'edat
● Estic estudiant o vull continuar estudiant
● No treballo
● No tinc una feina estable
● El salari que obtinc treballant no em permet llogar

o comprar un habitatge
● Em trobo bé vivint al nucli familiar

● Ajudo a la família en les despeses derivades de
l'habitatge: quotes, rebuts, compres...

● No trobo habitatge
● Els bancs, les finques immobiliàries o propietaris

no em permeten accedir a un habitatge 
● NS/NC
● Altres:

22. Només en el cas que no vulguis quedar-te a viure al teu poble i/o comarca en un futur, selecciona els motius pels
quals no vols quedar-t'hi a viure. 

● Per raons de treball
● Per raons d'educació i formació

● Per motius relacionats amb l'habitatge

74



● Per  raons  vinculades  a  l'oferta  d'oci,  cultural  i
esportiva

● Per motius de transport i comunicacions

● NS/NC
● Altres:

F) SALUT I INCLUSIÓ SOCIAL

23. Quines d'aquestes conductes "no saludables" creus que són més habituals entre les persones joves del teu entorn?
*

● Consum (drogues, tabac, alcohol)
● Menjar i beure habitualment productes alimentaris

processats  (amb  quantitats  elevades  d'additius,
sucres i greixos)

● No  protegir-se  en  les  relacions  sexuals  dels
embarassos no desitjats i malalties de transmissió
sexual

● Violència física, verbal o psicològica entre iguals
● Autolesió,  baixa  autoestima,  depressió,  trastorns

en l'alimentació...

● Ús  excessiu  de  les  pantalles  (mòbil,  videojocs,

TV, PC, tauleta...)

● Ús  no  saludable  de  les  xarxes  socials
(ciberbullying,  sexpreading,  ghosting,  control de
la parella i les amistats...)

● Cap de les anteriors 
● NS/NC
● Altres:

24. Sobre quins temes de salut t'agradaria informar-te millor? *
● Drogues, alcohol i tabac
● Sexualitat i relacions afectives
● Alimentació
● Gestió  de  les  emocions  i  els  sentiments,

autoestima

● Ús saludable de les pantalles i les xarxes socials
● Cap de les anteriors
● NS/NC
● Altres:

25. Quins d'aquests tipus de discriminacions penses que són més freqüents al teu entorn? *
● Violències masclistes 
● LBGTI fòbia
● Racisme i xenofòbia
● Classisme (exclusions per estatus econòmic baix,

estatus social baix, poca popularitat...) 
● Capacitisme  (discapacitats  físiques  i

intel·lectuals)

● Edatisme o adult-centrisme (persones adultes que
no  tenen  en  compte  les  necessitats,  interessos,
opinions dels infants i les persones joves)

● NS/NC
● Altres:

G) OCI 

26. Què fas durant el teu temps lliure? *

● Xarxes  socials:  instagram,
tiktok, whatsapp, youtube... 

● Videojocs
● Sèries i pel·lícules
● Anar de compres 
● Estètica i bellesa
● Anar  al  local  de  joves  o

equipament  juvenil  del
poble

● Anar al cinema
● Esport
● Cura  del  cos,  la  ment,

l'esperit,  treball  de  les
emocions

● Anar al teatre
● Llegir
● Activitats extraescolars 
● Escoltar música

● Quedar amb les amistats
● Sortir de festa
● Participar  en  les  activitats

que s'organitzen al poble
● Creació artística 
● Participar a una entitat  
● NS/NC
● Altres:

27. Què t'agradaria que es fes al teu poble per poder gaudir del teu temps lliure?*

● Activitats  esportives  (tornejos,  curses,  bicicleta,
activitats dirigides...) 

● Tallers (artístics, jocs, manualitats...)
● Concerts i festes per a joves

● Activitats  culturals  (cinema,  espectacles,
exposicions...)
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● Activitats d'educació en el lleure (casals d'estiu i
Nadal, camps de treball, colònies, excursions a la
natura...)

● Sortides  (parcs  d'atraccions,  esports  aventura,
visites culturals...)

● Xerrades  (treball,  educació,  salut,  habitatge,
mobilitat internacional, perspectiva de gènere...)

● Fires o mostres de talents joves
● NS/NC
● Altres:

28. Especifica una activitat que t'agradaria que es fes al teu poble per poder gaudir millor del teu temps lliure (nom
concret  de
l'activitat):....................................................................................................................................................................

29. Quin/s equipament/s penses que falten al teu poble per poder gaudir del teu temps lliure? *
● Local de joves
● Skate parc
● Parc de barres
● Rocòdrom i esports aventura
● Pistes
● Gimnàs
● Piscina

● Sala d'assaig
● Sala d'estudi
● Sala d'actes o de mostres culturals
● Biblioteca
● NS/NC
● Altres:

H) PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

30. En quin tipus d'entitat/s o grup/s participes? *
● Entitat cultural i/o folklòrica 
● Entitat esportiva
● Entitat, plataforma o grup en defensa de drets de

les persones, animals o causes
● Entitat d'educació en el lleure
● Grup polític
● Sindicat o comitè laboral 

● Comissió de festes o similar
● Associació de joves o grup de joves
● Faig voluntariat
● No participo en cap

31. En quins aspectes de la presa de decisions de les polítiques de joventut t'agradaria participar?*
● Activitats d'oci per a joves
● Projectes sobre ocupació juvenil
● Projectes de formació dirigits a persones joves
● Projectes sobre habitatge jove
● Projectes culturals i esportius juvenils
● Projectes sobre salut jove
● Projectes  amb  perspectiva  de  gènere  i/o

intercultural

● Projectes d'educació en el lleure
● Projectes d'equipaments juvenils i adequació dels

seus usos
● No  m'agradaria  participar  en  el  disseny  de

polítiques de joventut
● NS/NC
● Altres:

32. Què creus que s'hauria de prioritzar en les polítiques de joventut del teu municipi i/o comarca? *
● Accions per afavorir l'ocupació i el treball
● Accions per millorar l'oferta formativa, els espais

d'estudi, i l'accés a estudis
● Accions per millorar l'accés a l'habitatge
● Accions  per  millorar  l'oferta  d'oci  juvenil

(activitats,  tallers,  xerrades,  festes,  jocs,
sortides...)

● Accions per millorar l'accés a la cultura i l'esport,
i la creació cultural/artística 

● Accions orientades a la sensibilització i prevenció
sobre temes de salut

● Accions orientades a la visualització i prevenció
de  desigualtats  socials  (per  raó  de  gènere,
orientació sexual, origen...)

● Accions  per  millorar  l'oferta  d'activitats
d'educació en el lleure

● Accions  destinades  a  la  disposició  i  usos
d'equipaments juvenils

● Accions destinades a  millorar  la  participació de
les persones joves en el disseny de polítiques de
joventut

33. En relació a l'anterior pregunta, tens alguna idea de projecte o activitat concret/a dirigit/da a persones joves que
es  pugui  dur  a  terme  al  teu  poble  i/o  comarca?  Escriu  aquí  la  teva
idea:....................................................................................
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2. BUIDATGE DE L’ENQUESTA

MOSTRA DE L’ENQUESTA A LA JOVENTUT DE L’ALT CAMP 2020

Mostra 80 persones

Territori Alt Camp

Data 3r trimestre de 2020

Lloc Virtual. Xarxes socials de l’Oficina Jove de l’Alt Camp

Gènere (dades asolutes i %)

Dones Homes NS/NC

Absolut 51 27 2

% 63,8% 33,8% 2,5%

Edat (dades asolutes i %)

12-16 anys 17-20 anys 21-25 anys 26-30 anys 31-35 anys <35 anys

Absolut 12 21 21 13 10 4

% 14,8% 25,9% 25,9% 16% 12,3% 4,9%

Municipis (dades absolutes i %)

Municipi Asolut %

1 Alcover 4 4,9%

2 Alió 3 3,7%

3 Bràfim 6 7,4%

4 Cabra del Camp 8 9,9%

5 La Masó 11 13,6%

6 El Milà 2 2,5%

7 El Pla de Santa Maria 4 4,9%

8 Picamoixons (Valls) 1 1,2%

9 Puigpelat 1 1,2%

10 La Riba 2 2,5%

11 Rodonyà 1 1,2%

12 El Rourell 8 9,9%

13 Valls 25 30,9%

14 Vallmoll 6 7,4%

15 Vila-rodona 2 2,5%

Total: 15 Total: 80 Total: 100%

A) DADES GENERALS 
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B) INFORMACIÓ JUVENIL
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C) EDUCACIÓ 

D) TREBALL
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E) SALUT
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F) OCI

28. Especifica una activitat que t'agradaria que es fes al teu poble per poder gaudir millor del teu temps lliure (nom concret de l'activitat):

• Concerts
• Mostra de talents que tenim a valls
• Teatre i experimetació corporal
• Tallers artístics
• Kayak
• Tallers de feminisme interseccional, sobre gènere, sexualitat... 
• Educació en aspectes que no se’ns han donat a l’ESO però que

la gent jove hauria de conèixer.
• Curses bicicleta
• Activitats culturals
• Taller  de  ceràmica,  taller  d'ebanisteria,  i  algun  taller  de

cosmetica.
• Torneig futbol
• Festes
• Conçerts!!!
• Concert/festa per joves
• Festes
• Tallers/ festes
• Qualsevol activitat física 
• Pista en condicions
• Senderisme
• Un local 

• Ball i teatre per a joves 
• Escalada, btt
• Cinema al aire lliure
• Gimcanes
• Curses esportives 
• Tallers i xerrades de temes diversos i atractius per la població 
• Concerts
• Xerrades sobre noves tecnologies 
• Fira d'emprenedors i apropar el talent a empreses de la zona per

a que puguin ser subcontractats 
• Espectacles al carrer (circ, teatre, titelles, música...)
• Xerrades: m'agradaria tenir xerrades on informin sobre LGTBI+.
• Tallers/ festes
• Un local per a joves on alli poder-se sentir agust 
• Caminates
• Festival de regueton
• Visites guiades per tot el poble
• Taller de pintura amb tècniques innovadores
• Biblioteca 
• Educació en el lleure
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G) PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

33. En relació a l’anterior pregunta, tens alguna idea de projecte o activitat concreta que es pugui dur a terme a la teva poble o comarca? Escriu aquí
la teva idea:

• Aquest estiu fer un campus on es facin classes lúdiques per tot el que han perdut els nens en aquest curs.
• Ajuts per llogar habitatge, programació d’activitats per temprades, programació de concerts i festes joves
• Crec que el que s’hauria de fer és (quan es pugui) organitzar una assemblea per a que la gent jove de la comarca realment pugui parlar entre ella i

compartir  idees i  inquietuds fins arribar  a conclusions conjuntes on s’hagin escoltat  totes  les  idees més enllà  de ser  una persona individual
prioritzant el que li interessa.

• Ajudes per habitatge jove, ajudes per a estudiar en altres províncies, foment del retorn dels treballadors i estudiants migrats, coordinació de les
activitats destinades als joves amb els joves 

• Nit de cinema a la fresca
• Local
• Tenir botigues
• Podríeu fer  tallers  culturals  aprofitant  les  diferents  procedències dels  i  les  habitants  de la  comarca,  també podríeu  fer  tallers  amb finalitats

inclusives i que vinculin als i les joves a la comarca
• Casal d'estiu.
• Oci per als joves, ja sigui amb jocs recreatius, bolera, etc per afavorir la vida d'oci al poble i no marxar a la capital
• treball de coneixement de la realitat i els orígens de les persones nouvingudes
• Es podrien fer moltes idees de projectes que es fan dins els pobles de l'Alt camp, el problema es que només estan fent durant dos dies a la setmana

futbol i han sigut els propis joves en impulsar aquesta iniciativa, l'Ajuntament no s'implica amb els joves
• Creació d'una lliga/competició per a la millora de d'imatge tecnològica de la comarca. 
• Xerrada sobre com evitar emmalaltir de salut mental 
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ANNEX III: ENTREVISTA A L’OFICINA D’HABITATGE COMARCAL

Persona entrevistada: Tècnica de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal 
Data: 24 de novembre de 2020
Lloc: Consell Comarcal de l’Alt Camp

1. GUIÓ DE L’ENTREVISTA

• Quins serveis d’habitatge existeixen a la comarca?
• Quins serveis s’hi oferixen?
• Quins ajuts sobre habitatge s’ofereixen a la comarca?
• Quins ajuts d’accés a l’habitatge s’ofereixen a nivell general?
• Com és l’oferta d’habitatge a la comarca (preus, tipus d’habitatges, quantitat d’habitatges,

compra, venda)?
• Quins models alternatius d’accés a l’habitatge hi ha? 
• Les persones joves lloguen habitatges?
• Edats, perfils, formació, origen...
• Les persones joves compren habitatges? Edats, perfils, formació, origen...

2. BUIDATGE DE L’ENTREVISTA

Serveis d’habitatge a la comarca:
• Servei d’Habitatge de l’Alt Camp: actuació comarcal (Agència de l’Habitatge de Catalunya)

-  Borsa  de  lloguer:  mediació  contractes  de  lloguer.  sol·licitud  habitatges  i  sol·licitud  
llogaters. Preu del lloguer per sota del mercat (-400€). Per accedir-hi cal fer la sol·licitud  
de  lloguer  social,  ser  resident  a  Catalunya,  no tenir  cap  propietat  i  ingressos.  Ja  no es  
disposa de borsa jove d’habitatge.
- Gestió: ajuts lloguer, ajuts rehabilitació habitatges, cèdules d’habitatges...
- Ofideute: assessorament jurídic. Evitar desnonaments per compra o lloguer...

• Provalls (Oficina Local d’Habitatge)
- Borsa de lloguer
- Ofideute
- Gestió ajuts

Ajuts a l’habitatge disponibles:
•  Subvencions per al pagament del lloguer: abril, maig i juny

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva,
per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població
en  risc  d'exclusió  social.  Exigeix  ingressos  màxims  i  mínims  per  unitat  familiar.  Blocs,
llindars, ingressos i puntuació. 

• Prestacions per al pagament del lloguer: gener, febrer, març
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que
tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió
social residencial. 

• Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge: 
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Són  prestacions  per  afrontar  situacions  d'emergència  en  l'àmbit  de  l'habitatge.  Lloguer  i
compra.  La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar:
La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.
Aquesta doble finalitat cerca prevenir l'exclusió social que suposa o pot suposar la pèrdua de
l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

• Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial:
Són  subvencions  destinades  a  rehabilitar  els  elements  comuns  dels  edificis  de  tipologia
residencial,  amb  la  finalitat  de  fomentar   la  millora  de  l’eficiència  energètica   i  la
sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. 

Anàlisi mercat de l’habitatge a nivell comarcal: 
El lloguer és car i hi ha poca oferta. No hi ha gaires propietaris que vulguin entrar a la borsa de
lloguer perquè s’exigeix un preu més baix que el del mercat. Hi ha molt poca oferta de lloguer. Hi ha
opcions de compra però el preu és elevat. No hi ha gaires habitatges de nova construcció .

Joves i habitatge:
Hi ha molts pocs joves que assisteixin a l’oficina d’habitatge.  Els motius poden ser diversos: no
s’emancipen, no estan informats, males condicions laborals. Necessitat: fer més difusió dels servies i
ajuts a l’habitatge entre la població jove. 

Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge: 
El servei no coneix els models d’habitatge social, i per tant no treballa sobre aquesta perspectiva de
l’accés a l’habitatge.
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ANNEX IV: TAULA COMARCAL DE JOVENTUT 

L’Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp juntament amb la Coordinació Territorial de
joventut a Tarragona  van convocar una Taula de regidories de joventut el dia 4 de desembre de 2019
a la Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Camp. A la trobada hi van assistir una tretzena de
regidores i regidors de joventut de diferents municipis de la comarca, la Consellera de Joventut a l’Alt
Camp i la Coordinadora Territorial de Joventut a Tarragona.
El format de la jornada va consistir en explicar breument el marc de les polítiques de joventut a
Catalunya i els serveis que s’ofereixen des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal. També va
desenvolupar-se una dinàmica en la què es van recollir dades sobre la realitat juvenil dels municipis,
els principals reptes i propostes en matèria de joventut a partir de dels diferents àmbits que afecten a
les persones joves.

Primera part:

La informació que es va extraure, a partir de la pregunta «Durant aquesta legislatura què  t’agradaria
aconseguir a nivell de polítiques de joventut alt teu municipi?» es transcriu a continuació:

PARTICIPACIÓ I INTERLOCUCIÓ 
• El Rourell: Iniciativa, implicació, voluntat.
• Alió: Participació, iniciativa.
• Picamoixons: Que els joves s’involucrin amb l’associació de veïns.
• Vila-rodona: Participació activa de les persones joves en la presa de decisions.
• El Pla de Santa Maria: Enfortir el vincle entre ajuntament i joves.

 ASSOCIACIONISME
• Vila-rodona: Acompanyar les associacions juvenils perquè es puguin autogestionar.
• Valls: Augmentar el nombre d’entitats juvenils i de lleure.

 COHESIÓ SOCIAL 
• Vila-rodona: Fomentar les activitats que posin en contacte els joves amb altres franges d’edat

(infants, gent gran..etc).
• Nulles: Conjuntar més les petites colles de joves.
• Figuerola del Camp: Dinàmiques més organitzatives.
• El Pla de Santa Maria: Cohesionar els diversos nuclis juvenils del municipi.
• Alió: Cohesió

EQUIPAMENTS
• La Masó: Aconseguir un local públic, amb condicions, perquè el jovent pugui esbargir-se.
• Nulles: Millorar el local de joves.
• Valls: Disposar d’un espai per a joves.
• Picamoixons:  Que  els  joves  tinguin  la  inquietud  d’aconseguir  un  local  per  reunir-se  i

promoure activitats (associació de joves).

 EMANCIPACIÓ
• Alcover: Potenciar que hi hagi mes opcions de lloguer (habitatge).
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• Valls: Incrementar el nombre de persones joves que es poden emancipar i residir al municipi
(habitatge i ocupació).

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
• El Pla de Santa Maria: Oferir mes formació segons les seves necessitats.

OCI, CULTURA I ESPORT
• Nulles: Equip de futbol.
• Alcover:  Ampliar  els  espais  de lleure  i  esport  a  l’aire  lliure,  ampliar  l’oferta  d’activitats

juvenils durant tot l’any fent que hi hagi implicació i participació.
• Picamoixons: Transport per sortir de festa.
• La Masó: Promoure l’esport com a eina per transmetre una vida saludable i uns valors als

joves.

ARRELAMENT
• La Masó:  Fer polítiques necessàries perquè el jovent no marxi del poble.

S  egona part:  

Finalment, va formular-se la següent pregunta a les regidores i als regidors: «Què demano al Consell
Comarcal?». Les respostes van ser  les següents:
-Motivació / il·lusió
-Propostes de continguts
-Suport administratiu i informació d’ajuts.
-Entitats (juvenils culturals):  eines, assessorament, acompanyament.
-Comunicació (feedback) entre regidors i tècnics del consell comarcal.
-Espai de trobada entre regidors per compartir eines i mancomunar activitats.
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ANNEX V: BUIDATGE DELS SONDEJOS D’INTERESSOS JOVES EN L’ÀMBIT
DE LA CULTURA I L’OCI

Mostra: Al voltant de 109 alumnes d’entre 12-18 anys
Lloc: centres d’educació secundària de l’Alt Camp
Data: durant  primer i segon trimestre de l’any 2019
Descripció  i  metodologia: Mitjançant  un  projecte  d’informació  juvenil  als  patis  dels
diferents centres educatius de la comarca,  es van dur a terme dinàmiques i jocs que van
permetre fer un recull d’interessos joves en l’àmbit de la cultura i l’oci. Per a fer el buidatge,
hem classificat les respostes per temes:

INTERESSOS JUVENILS EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA I L’OCI 

ESPORTS

-Activitats esportives (x3) 
-Zumba (x3)
-Taller de mecànica de bicis (x2)
-Boxe
-Dia esportiu (x2)
- 3x3 de bàsquet (x3) 
- Per muntar a cavall
-Taller de motocross
-Torneig de futbol, institut contra institut
-Torneig de futbol
-Torneig de futbol sala (x2) 

HABILITATS

-Moda
-Maquillatge (x4) 
-Perruqueria
-Tecnologia
-Psicologia: parlar de les teves coses
-Xerrades sobre la vida
-Classes de coreà i altres idiomes
-Xerrada en anglès

CULTURA

-Dj actual (x9)
-Concerts de música catalana (x3) 
-Dj amb reggaeton
-Batalla de galls
-Grup Dalton Bang
-Grup Lildami (x3) 
-Holi party
-Concerts de música actual (x5) 
-Pintures i manualitats
-Ball (x4) 
-Torneig de Fortnite (x2) 
-Xerrades de youtubers: Malbert
-Fer concerts per ambientar el poble
-Concurs de construcció de lego
-Fira de lego com la de Montblanc
-Taller de lego
-Mostra d’escoles de dansa de Valls
-Competició de flamenc
-Competició de rap
-Escape room (x7)
-Concursos culturals
-Cinema a l’aire lliure
-Youtuber Dulceida

EQUIPAMENTS

-Pista de gel (x5) 
-Més pistes de bàsquet (x3)
-Més llocs per passejar els gossos
-Bars
-Tenir un cau
-Un salting
-Botigues de roba: bershka, stradivarius
 Tendes de mobil : xiaomi, apple
-Un Mc Donal’s (x2) 
-Wifi gratis  (x4)
-Tenir un local
-Fonts d’aigua potable
-Pista de futbol sala
-Una nau d’esport
-Restaurant
-  Al  mercat,  que  hi  hagi  marques  de  roba
(Nike)
- Parc de tirolines
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