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Presentació 

 

Benvolgudes i benvolguts, 

El document que us presento i que teniu davant vostre és el Pla Local de Joventut 2022-

2025. Aquest document és el pal de paller que defineix les polítiques de joventut de 

manera transversal, a nivell d’Ajuntament de Bescanó, i detallada, mitjançant el terreny 

específic d’establir estratègies, objectius, projectes i mesures encarades -especialment- 

a la joventut del nostre municipi. Els seus objectius són ambiciosos, realistes i necessaris, 

que pretenen donar respostes a les necessitats més latents i paleses dels i les joves de 

Bescanó comptant, al mateix temps, amb la seva participació i opinió en la redacció i 

elecció dels mateixos.  

És cert que la joventut és el futur d’una societat, indiscutible. Però al mateix temps, la 

joventut n’és el present, i també és indiscutible. És l’etapa vital de més importància en 

la formació de la persona, en la integració de valors, el traspàs de l’etapa acadèmica al 

món laboral, emancipar-se, i en formar la família pròpia: el seu cercle vital. Bescanó 

arrossega unes mancances evidents en quant a serveis i recursos destinats a la joventut, 

que ha comportat unes dificultats, entorns i comportaments desfavorables que rebaixen 

i destrueixen la reputació d’una etapa bella i poderosa. Cal que des de l’administració 

s’asseguri un servei d’oci de qualitat, d’orientació, d’atenció personalitzada i amb 

projectes i iniciatives participatives i integradores, per tal de vetllar per una etapa juvenil 

plena. En referència a l’últim tram de l’etapa de joventut, oferir la possibilitat de 

l’emancipació i de l’entrada al món laboral al mateix municipi, és una oportunitat que 

com a ciutadans tenen dret i mereixen la nostra actuació. 

L’elaboració d’aquest pla ha portat mesos de feina molt complexa que, sumant la 

situació de pandèmia a causa de la Covid-19, ha interposat distància i pantalles pel mig 

de converses i debats, i emplaçaments i anul·lacions de jornades participatives pels 

joves. Al mateix temps però, aquesta situació ha fet palesa -encara més- la necessitat 

d’atendre les demandes d’un col·lectiu que, en silenci, ens ho demana cridant. Per 

abordar tots els temes, des de la Regidoria de Joventut es va creure que era prudent, 
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més representatiu i, fins i tot, professional i responsable, no acaparar totes les decisions 

des de l’àmbit polític. Per aquest motiu va néixer el primer Consell Local de Joventut de 

Bescanó, el qual tenia la responsabilitat de debatre i decidir les direccions més 

importants del Pla local, guiats i suportats pel Regidor de Joventut i de la mà del 

dinamitzador del local juvenil Jo+B. És format per un total de 6 joves del poble, implicats 

i participatius en entitats, clubs i activitats. A més a més, s’han realitzat reunions i 

converses amb el Departament de Justícia per tractar temes relacionats amb la mediació 

i el consum en el nostre poble, i així treballar amb una guia i assessorament davant les 

diverses actuacions possibles des de l’administració per tal de reduir i pal·liar amb la 

situació accentuada en els últims anys en la nostra joventut. 

Des del moment inicial, a la Regidoria de Joventut i al Consell de Joventut, vàrem 

considerar importantíssim que també fos escoltada la veu directa dels joves i hi estigués 

reflectida com a part del diagnòstic de la situació dels joves bescanonins/es i de la 

valoració que en fan de les polítiques actuals. A totes i tots els qui han dedicat el seu 

temps i han participat, vull mostrar el meu sincer agraïment per les seves idees i opinions 

que, sens dubte, han acabat essent essencials per l’elaboració del Pla, l’avaluació de les 

polítiques de joventut que s’han dut a terme fins al moment, i per la seguretat que ens 

proporcionen al saber que el treball actual i futur reflectirà les seves voluntats. Aquest 

document marca un punt de partida a partir del qual, hem de posar les eines i els espais 

de diàleg per a la millora de les formes de relació, la facilitació de la comunicació i la 

interacció dels i les joves amb l’Ajuntament. Els objectius estratègics i les línies principals 

d’actuació són el punt de partida de les polítiques de joventut, a partir d’aquí i de 

manera participada, s’han establert 4 grans objectius generals operatius que es 

despleguen en 44 mesures d’actuació concretes. Ara és l’hora de posar-se a treballar. 

Fins aquest moment he pogut comptar amb la gent jove i els bescanonins i 

bescanonines, que o bé treballen amb joventut, o bé tenen una responsabilitat que al 

consistori ens serà important. Amb tots hi he trobat una actitud constructiva i plena 

d’il·lusió i motivació. És sobretot per aquest motiu que estic convençut que el Pla Local 

de Joventut 2022-2025 serà el punt d’inici de moltes altres consecucions importants del 

conjunt de la gent jove. Personalment estic molt satisfet i orgullós del resultat, entre 
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tots hem aconseguit fer un pla ambiciós però alhora realista, que donarà resposta a tants 

i tantes joves que no s’han sentit escoltats durant molts anys.  

Moltes gràcies. 

 

Jordi Lladó i Sedó 

Regidor de Joventut, Educació, Participació ciutadana i Transparència, i Noves 

Tecnologies. 
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2.- Anàlisi de la realitat juvenil 

2.1.- Enquesta als joves 

 Parlar dels joves i plantejar-se pensar, dissenyar i redactar un Pla Local de 

Joventut sense enquibir-hi la seva veu i participació, és inútil. El millor seria parlar i 

escoltar a tots i cadascun dels joves que habiten a Bescanó, inclús tots aquells que no 

són habitants del municipi però que hi tenen un vincle, ja sigui per amistats, família, per 

cursar-hi els seus estudis o passar part del seu temps al nostre poble. Malgrat tot, és 

pràcticament impossible, degut al gran volum de joves que mou el nostre poble, i encara 

més gran tot el gruix que hi tenen algun vincle. Així doncs, tot i la creació i la 

representació del Consell local de Joventut, que sobretot venia a donar resposta a 

aquesta dificultat de poder escoltar i parlar amb tothom, s’ha realitzat un seguit de 

preguntes obertes, en format d’enquesta digital i de converses informals, a una gran 

part de la població juvenil, sobretot aprofitant tots els i les alumnes del nostre institut i 

batxillerat.  

Agrupant les preguntes per temes, en aquesta enquesta elaborada pel responsable i 

dinamitzador de joventut, juntament amb el regidor de joventut, es buscava valorar i 

conèixer la imatge del servei de joventut; quina concepció en tenien els joves tant del 

local, com de les activitats, com del dinamitzador; si es realitzava una bona tasca de 

comunicació; preguntes obertes on es cercaven propostes, valoracions i noves idees... 

Amb les respostes ens ha generat dues sensacions que comporten unes decisions molt 

contundents. Per una banda, adoptant la màxima objectivitat que la situació requereix, 

les respostes han posat en evidència el que les nostres sospites avançaven, i és que la 

valoració global del servei de joventut és del tot insuficient.  Un 54.4% dels enquestats 

no tenen constància ni tant sols de l’existència del servei de joventut i, encara més 

preocupant, un 67.3% no hi ha estat mai i un contundent 83% no ha participat mai de 

cap activitat proposada pel local. Així doncs, una primera hipòtesi de la que partíem era 

que el servei era del tot insuficient, amb una escassetat immensa de recursos destinats, 

i poc interessant pels joves. Pel que fa al seguit de preguntes numèriques on cercàvem 

una qualificació del servei, local, del responsable i de les activitats, posen novament en 

evidència les carències que venia presentant el servei de joventut: en totes les preguntes 
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referents a comunicació i divulgació d’activitats, la majoria dels enquestats se 

n’assabenten a través del boca orella i més d’un 60% no els hi agraden les activitats. A 

l’hora de puntuar del 0 al 10 el local (dimensions, situació, condicions...) la majoria l’ha 

puntual amb la pitjor qualificació, més d’un 38%.  

Pel que fa a la ubicació, un dels principals temes que s’ha discutit amb el Consell local 

de Joventut, la resposta dels joves ens ha servit per acaba prenent una decisió: malgrat 

una majoria (55.8%) opina que el local de Jo+B no està ben situat, un 74.1% creu que la 

zona és adequada i que no el canviaria de lloc. Això ens decanta cap a l’opció de 

mantenir el servei de joventut ubicat dins la zona esportiva del poble, però que cal 

emplaçar-lo en un espai concret diferent. A més a més, també queda palesa la necessitat 

de tenir un espai més gran, degut a les propostes d’activitats i demandes dels joves, i 

per poder-hi enquibir tots aquells serveis que es creuen necessaris. 

Finalment, les diverses converses i les respostes que apareixen a l’enquesta, aporten tot 

un llistat d’activitats, tallers, demandes diverses que la joventut li agradaria que s’oferís 

i que estigués al seu abast. Ens aporta doncs una bona guia de cares al nou servei per 

poder encetar una nova etapa que representi realment tot allò que els joves volen, 

treballar conjuntament amb ells per convertir aquesta etapa vital en una època plena 

d’oportunitats de tota mena al poble de Bescanó. 

 

2.2.-  Enquestes i treball compartit amb el Servei de Mediació i Assessorament 

Tècnic de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil 

La realitat juvenil és independent i singular a cada municipi i territori. No obstant, 

l’existència de conductes incíviques i problemes de convivència protagonitzats per joves 

és comú arreu del territori. Aquesta realitat també s’ha fet palesa a Bescanó durant anys, 

i amb l’arribada de la pandèmia pel virus COVID-19 s’han accentuat aquestes conductes.  

Arrel de la preocupació que generaven alguns conflictes de convivència i de conductes 

incíviques, protagonitzades per alguns joves, des de l’Ajuntament de Bescanó es va 

sol·licitar l’assessorament i la col·laboració del Programa de suport a la Prevenció de la 
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delinqüència juvenil i a la Mediació Comunitària (PMC) del Departament de Justícia. 

Durant l’últim trimestre de l’any 2020, es varen dur a terme les primeres trobades amb 

l’equip de PMC i els principals responsables municipals de joventut com el dinamitzador 

juvenil en aquell moment, el Regidor de joventut i l’Alcalde. A partir d’unes primeres 

aproximacions a la situació del municipi i com podia ser el suport per part de l’equip de 

PMC, es va valorar la necessitat d’abordar la situació d’una forma transversal i 

coordinada. Per això, era imprescindible conèixer de primera mà la realitat juvenil del 

municipi, l’experiència i l’opinió dels tècnics i professionals que treballen amb la 

joventut des de totes les àrees possibles, amb els següents objectius: 

 Conèixer les problemàtiques que presenten els infants i joves al municipi i els 

recursos que s’utilitzen. 

 Estudiar conjuntament la conveniència d’impulsar actuacions preventives i 

d’establir un marc de treball i de coordinació.  

Es va elaborar un qüestionari per començar a abordar els objectius marcats i recollir les 

diferents propostes de les àrees corresponents. En aquest, s’hi preguntava el següent: 

 

1. Quines situacions problemàtiques i circumstàncies observeu que poden dificultar o 

afectar el desenvolupament, la integració, tant directament com indirectament, dels 

infants i/o joves amb qui interveniu. És important que expliqueu tres exemples que 

considereu més preocupants i significatius, començant pel més greu. 

2. De quins recursos disposeu en el vostre municipi quer puguin donar una resposta 

eficient a les diferents situacions problemàtiques i circumstàncies que acabeu 

d’indicar? Expliqueu tres exemples de recursos (també poden ser activitats) que 

valoreu positivament, començant pel que més valoreu. 

3. Us demanem que elaboreu tres propostes i que argumenteu els motius pels quals les 

considereu necessàries. Us invitem a basar-vos en els exemples de les situacions que 

més us van preocupar. Propostes de millora, començant per la que es consideri més 

important. 
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Es van recollir un total de 6 d’enquestes des de 5 àrees diferents, corresponents a l’equip 

directiu de l’Institut La Miquela de Bescanó, la junta de tutors de l’institut, l’Institut 

Català de Salut (ICS) com a responsables del centre d’atenció primària del municipi, el 

dinamitzador del local juvenil Jo+B, l’ocupadora juvenil que té el municipi de forma 

compartida des el Consell Comarcal del Gironès, i de l’escola del poble CEIP Dr. 

Sobrequés.  

El punt de partida de la demanda transmesa al Departament de Justícia pel que fa al 

programa de PMC, té molt a veure amb situacions que pateixen molts municipis: joves, 

conflictes, carrer, consum,... i on la COVID-19 ha agreujat la situació. A Bescanó tot està 

per fer, i calen polítiques de prevenció i seguretat, partint des de la cooperació i 

coordinació entre àrees. 

 Alguns aspectes relacionats amb la situació dels joves i la convivència a 

Bescanó. 

Una de les principals alertes que motiven iniciar el treball compartit amb el Departament 

de Justícia, és la detecció per part de l’Institut, d’un consum prematur, situant-se en els 

12-13 anys d’edat l’inici amb el tabac i l’alcohol. Avançant d’edat, apareix el consum 

d’altres substàncies. Aquest consum a més a més és normalitzat, fet que recolza un tipus 

d’intervenció a través de programes i accions educatives, i no pas a través d’accions 

autoritàries, coercitives i protectores.  

 Proposta de treball de l’equip de PMC 

En primer nivell, s’ha d’acceptar i entendre que aportar solucions al conflicte existent és 

impossible; s’hi ha de donar un suport. S’ha d’ajudar a l’hora de construir i decidir quin 

ha de ser el procés de treball per abordar la situació.  

Els temes complicats i complexos com el consum, conflictes i conductes indesitjables no 

es poden solucionar únicament des d’una àrea, ni amb una sola actuació. Requereixen, 

en primer lloc, d’un bon anàlisi de la situació, mirant el problema des de diferents 

perspectives per prendre bé la consciència del que passa i preocupa, però sobretot des 

de les possibilitats d’intervenció. Això significa fer una petita diagnosi compartida entre 

tots els que d’una manera o altra, tenen relació amb la situació existent. A partir d’aquí, 
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definir les necessitats i objectius que es busquen permetrà dibuixar un procés 

d’intervenció en el que s’estableixin clarament les actuacions que han de dur a terme 

els diferents implicats i quines són les seves responsabilitats. 

Cal tenir en compte els recursos dels quals disposem, o el que es poden crear i cercar de 

forma externa o interna a l’Ajuntament, per poder-los aplicar a la pràctica. A partir 

d’aquí, el treball compartit entre l’Ajuntament, els diversos agents que tenen relació 

amb la joventut, i l’equip de treball de PMC, segueix viu i constant durant el procés de 

reconstrucció del servei a la joventut. 

 Buidatge de les enquestes 

Per tancar aquest punt del PLJ, comentem de forma resumida i agrupada les respostes 

que han proporcionat les enquestes de l’equip de PMC. Pel que fa la primera pregunta, 

com a qüestió prèvia i general, des de l’equip directiu de l’Institut, es considera que no 

hi ha cap tema, enquistat i generalitzat, greu de veritat a Bescanó. Això no vol dir que 

no hi hagi aspectes que preocupin als que s’hagi d’atendre igualment. El tema més 

recurrent que apareix és la preocupació pel consum de tòxics. Es parla únicament de 

tabac, alcohol i marihuana i, en cap cas, d’altres substàncies. Com hem dit anteriorment, 

l’edat en que comença el consum preocupa i molt, ja que fins i tot es detecta en alguns 

alumnes de primària, fet que facilita adquirir un hàbit i consum perjudicial des de molt 

prematura edat, a més a més de normalitzar el consum amb els perills que això significa.  

Des del punt de vista més mèdic, el dispensari descriu el perfil dels casos més 

preocupants que han detectat. Aquest correspon a una figura masculina adolescent, 

amb una situació familiar més o menys complicada, i que amb els anys acaba consumint 

tòxics i delinquint. Amb aquestes respostes es planteja la pregunta de si realment s’ha 

fet i s’està fent una bona educació sanitària des dels diferents serveis del municipi, i si 

les famílies tenen els suports necessaris per abordar aquestes problemàtiques. Sens 

dubte és un eix de treball sobre el que s’ha de treballar i caminar, i des del servei de 

joventut n’és un pilar fonamental.  

Hi ha tot un seguit de conductes que preocupen especialment: vandalisme, baralles 

entre joves, pintades a les parets, danys al mobiliari urbà junt amb una manca total de 
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respecte cap a l’entorn públic. A més a més, des dels centres educatius de primària i 

secundària es destaca també l’existència de bulling i conductes intimidadores cap a 

alumnes més petits. També es parla de ciberassetjament¸ fruit d’una mala gestió 

generalitzada de l’ús de les xarxes socials i de no dominar totes les eines que tenen avui 

en dia al seu abast. No són conscients dels actes i les conseqüències que aquests 

comporten, i sens dubte planteja si l’educació digital que es rep al municipi és suficient 

o no. Finalment, també es lamenten episodis de robatoris dins la comunitat educativa, 

de forma puntual i en situacions concretes. 

Pel que fa la segona pregunta de l’enquesta, majoritàriament es parla de la manca de 

recursos, i s’especifiquen els següents: 

 Més recursos pel que fa a Suport Benestar Social – Educadora i Treballadora 

Social, més enllà de la seva pròpia activitat. 

 Més presència i recursos en relació a l’ocupació juvenil. 

 Suport de la xarxa de salut mental – CAS Teresa Ferrer. 

 La immensa necessitat d’un local de joves, casal d’estiu juvenil, expansió de 

l’esport, extraescolars... cobrir tot l’horari de fora l’institut. 

Per acabar, la tercera pregunta recollia les idees i propostes dels diversos agents, i se’n 

recullen tot un seguit. S’expressa la necessitat de reflexionar sobre el consum de tòxics 

amb l’objectiu de cercar i trobar una manera de controlar la presència de drogues al 

municipi. Com a eix principal i més repetit, i a l’hora objectiu principal que pren aquest 

PLJ, hi ha la necessitat d’un nou espai/centre jove, el qual faci tallers, cursos de formació 

enfocats a adolescents, dissenyi programes d’atenció, intervenció i orientació, generi 

descomptes pels joves, promogui l’emancipació laboral, etc. La promoció dels hàbits 

saludables enfront el consum de tòxics és una gran via davant un municipi com el nostre 

tant actiu en quant a activitat esportiva. Destaquen també la importància d’escoltar als 

joves, donar-los un espai d’expressió i en el qual també se’ls respongui, se’ls ajudi i es 

creï vincle per poder-los acompanyar de forma positiva. 

Per altra banda, també es recullen propostes en relació a un programa laboral. Seria 

positiu poder oferir accés al món laboral a tot el seguit de joves que no volen o no poden 
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seguir estudiant, per tal de no deixar-los únicament sota la dependència econòmica dels 

pares i afavorir, al mateix temps, a la seva autoestima. També es valora positivament la 

iniciativa de l’Ajuntament de crear i instal·lar un servei de seguretat i vigilància 

municipal, el qual permetrà la presència de figures de vigilància amb un objectiu 

clarament de conscienciar la ciutadania cap als bons hàbits i conductes, per educar cap 

a un model de ciutadà desitjat.  

3.- Diagnosi a partir de l’anàlisi de la realitat juvenil 

Fins el moment, el local de joves de Bescanó ha estat un espai on els joves del 

poble han pogut gaudir dels seus serveis, un lloc físic on s’han reunit i han fet ús de les 

seves instal·lacions i recursos com jocs, ordinadors, oci digital, etc. El nostre pla local al 

llarg de 4 anys implica poder fer una reforma tant estètica com de fons a nivell de servei 

juvenil. Per això hem realitzat diferents enquestes als joves del poble i hem constatat i 

reafirmat la hipòtesi inicial. 

Segons l’últim anàlisi a partir de les dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017 

elaborada pel departament de Treball i Afers socials de la Generalitat centrat en 

l’informe territorial de les comarques gironines, i veient els eixos que ens interessa 

analitzar a Bescanó, se n’extreu la següent informació: 

 Formació 

Hi ha una menor proporció de població d’entre 15 i 34 anys que estudien. Les 

Comarques Gironines són l’àmbit de Catalunya amb menys proporció de població jove 

d’entre 15 i 34 anys que estudien (38,4%) i on hi ha una proporció més elevada de joves 

que no assoleix la formació obligatòria (12,7%). El percentatge de joves amb estudis 

universitaris és també baix (24%) i se situa a quatre punts per sota de la mitjana 

catalana. Bescanó, com a municipi de la comarca de Girona, no queda exempt d’aquests 

percentatges, malgrat amb la creació de l’institut del poble ara fa una dècada, hi ha 

hagut un canvi substancial a nivell local.  

 Ocupació 
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Hi ha més joves que treballen en relació a altres territoris de Catalunya però amb una 

ocupació qualitativament dèbil. L’abandonament precoç dels estudis (57,7% de 

persones d’entre 15 i 35 anys sense cursar cap mena d’estudis), està relacionat amb la 

demanda i la oferta del mercat laboral. Tanmateix, l’ocupació que aquest ofereix no 

resulta de gaire qualitat, doncs el percentatge de persones joves que treballen en 

categories ocupacionals altes és de 28,2%, gairebé 10 punts per sota de la mitjana 

catalana. D’altra banda, la taxa de temporalitat laboral (52,3%) és la segona més alta de 

Catalunya i se situa a més de 5 punts per sobre de la mitjana catalana. 

Regint-nos per aquestes dades, a Bescanó compartim la realitat d’una emancipació 

laboral i d’habitatge molt tardana. Si bé és cert que el nivell econòmic del municipi no 

és baix i per tant permet una certa comoditat davant el procés d’emancipació, l’ocupació 

juvenil municipal és també molt baixa. 

 Condicions socioeconòmiques 

La situació socioeconòmica és poc favorable. La precarietat laboral enllaça també amb 

una situació socioeconòmica, en termes generals, poc favorable. La taxa de joves en risc 

de pobresa (35,8%) supera en més de 3 punts la mitjana del país. Són també alts els 

percentatges de persones que no han pogut estudiar o han deixat de fer-ho a causa de 

les dificultats econòmiques (16,4%) i també les que han hagut de reduir el consum 

d’aliments bàsics per aquesta raó (17,7%, el més alt de Catalunya).  

En quant a Bescanó, el percentatge referent a les condicions socioeconòmiques és més 

baix, com bé s’ha esmentat abans la majoria de les famílies tenen una tranquil·litat 

econòmica, fet que els permet estudiar amb tranquil·litat als joves i si així ho desitgen 

fer estudis superiors. 

 Emancipació i família 

Les comarques gironines presenten la taxa d’emancipació més alta de Catalunya (50,6 

%) i la segona taxa més elevada a l’hora de tenir fills i filles. La transició ràpida a la vida 

laboral comporta l’existència d’unes taxes d’emancipació altes en edats baixes. El jovent 

de les Comarques Gironines d’entre 15 i 34 anys és el que té la taxa d’emancipació més 

alta de Catalunya, això mateix passa amb la taxa d’emancipació de la població d’entre 
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20 i 24 anys (37%). L’emancipació primerenca es tradueix també en una propensió més 

gran a tenir descendència (39,1% de la població jove d’entre 25 i 34 anys en té, i és la 

segona taxa més alta de Catalunya).  

 Salut 

Les situacions d’angoixa i depressió se situen al voltant de la mitjana del país. Pel que fa 

a la salut, la valoració subjectiva positiva de l’estat de salut (49,9%) i la satisfacció general 

amb la pròpia vida (79,6% en nivells alts) es troben lleugerament per sota de la mitjana 

catalana. En canvi, les situacions d’angoixa i depressió se situen al voltant de la mitjana 

del país. 

Possiblement aquestes dades el darrer any amb la pandèmia hagin experimentat 

modificacions, és a dir, el fet de no poder sortir amb els amics, amb mobilitat terriotiral 

limitada i la dificultat per relacionar-se, és i ha estat un impacte important a niell de 

psicologia juvenil. 

 Amenaces en un futur immediat 

Les principals amenaces a curt plaç que podem trobar a Bescanó són aquelles vinculades 

amb el fet d’emancipar-se tant laboralment com en l’habitatge. Per aquest motiu s’està 

treballant molt per afrontar aquest problema, el qual es transforma en dos dels quatre 

objectius principals d’aquest document. 

Trobar una estabilitat laboral pels joves és pràcticament una missió impossible, ja no 

només a nivell municipal sinó a nivell estatal. També es complica la situació pels joves 

emprenedors, qui tenen cada vegada menys recursos per dur a terme els seus projectes. 

A més a més, la futura crisi econòmica que ja avancen els experts en motiu de la 

pandèmia, no augura millors oportunitats pel que fa a la joventut. 

A nivell d’habitatge, la manca d’una normativa que limiti i controli el preu dels lloguers 

ha dibuixat una oferta d’habitatge desorbitada econòmicament parlant, que no sols no 

poden accedir-hi la població juvenil sinó que una immensa majoria de la població amb 

uns ingressos mitjans, el lloguer suposa la principal despesa. 

 



 
Pàgina 16 de 35 

 

3.1.- Característiques de les accions municipals en polítiques de joventut 

 Podríem dir que les polítiques municipals de joventut han canviat, han adoptat 

un camí totalment diferent al que prenien fins l’any 2019. Tot i així, les accions 

municipals en polítiques de joventut, més aviat han renascut. Des de fa molts anys, no 

hi havia cap línia marcada pel que fa a polítiques de joventut, cap objectiu clar ni camí a 

seguir. No es tiraven endavant iniciatives pels joves més enllà de les que, de forma 

rutinària, es venien fent a un local insuficient, amb escassos recursos, i amb un 

dinamitzador del tot abandonat que no rebia el suport adequat per part de l’ens 

municipal. Aquestes descripció aparentment dura, no és més que el reflexa de l’opinió 

dels joves, l’experiència viscuda i totes les converses mantingudes tant amb els joves, 

com el dinamitzador, entitats, institucions educatives, etc. La mancança és clara i 

preocupant i ha estat causada per una inactivitat absoluta en l’àmbit de joventut. 

De cares al futur, i aquest PLJ pretén ser-ne una guia precursora, les polítiques de 

joventut seran un pilar fonamental en el govern del poble, aportant molts més recursos 

humans i econòmics, traduïts en activitats, tallers, infraestructures, materials i personal 

treballant amb i per als joves del poble. No és una promesa banal, sinó el ferm 

compromís que, per altra banda, ja ha començat. Al punt 4 d’aquest document es 

descriuen els objectius principals del pla, que acaben demostrant una voluntat de treball 

que marca un abans i un després en les accions municipals de joventut del poble. Més 

enllà d’això, cal destacar que es va iniciar l’any 2020 la primera edició del projecte més 

participatiu que ha existit mai al poble: els Pressupostos Participatius. Malgrat aquests 

no tenen un lligam únic amb la joventut, ja que s’adreça a la ciutadania en general, és 

un magnífic projecte per recollir propostes, necessitats i demandes de tothom, i per tant 

també de la joventut. Es van recollir especialment les seves respostes, vàlides o no 

vàlides amb les condicions del procés, però interessants per l’àmbit de joventut. El 2021 

es torna a fer la segona edició, la voluntat doncs és no parar amb aquest procés 

participatiu, i de nou la participació juvenil serà vital tant per aquest procés en qüestió, 

com per seguir recollint demandes i necessitats del sector jove. Val a dir que aquest 

projecte es pot doblar de forma paral·lela, i que apareguin també els primers 
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Pressupostos Participatius Juvenils, destinats doncs de forma exclusiva a la Joventut del 

poble per què hi diguin la seva de forma més concreta. 

3.2.- Limitacions de les accions fetes fins al moment 

 Com es comenta al punt anterior, la principal limitació de les accions fetes fins el 

moment és principalment la seva absència. Tot i així, sí és cert que anys enrere, més 

d’una dècada, hi va haver la iniciativa de dur a terme un procés participatiu per definir 

la situació dels joves i per recollir propostes de millora, de forma conjunta amb 

l’Ajuntament i els joves. Malgrat ser un procés molt positiu, no hi havia cap servei 

concret destinat a la joventut que pogués ser el responsable de dur a la pràctica el que 

es recollia, més enllà de la pròpia regidoria. Es van dur a terme entrevistes, reunions i 

una enquesta, de les quals no hi ha cap constància documental que se’n pugui extreure 

informació a data d’avui. Es va crear una plana web amb l’objectiu d’accedir a la 

informació recollida i on hi havia una bústia de suggeriments, però aquesta web també 

ha desaparegut i tampoc hi ha cap document on surti el que s’hi va recollir. Aquest 

procés de participació juvenil acabava amb una llista de tot allò fet, que era: 

- La creació d’una plana web, la qual ja no existeix ni es té constància de res 

recollit. 

- El disseny del logotip de Bescanó Jove, que ja va estar substituït fa anys. 

- L’edició de flyers per donar a conèixer la recerca i les formes de participar al 

procés. 

- La visita als instituts del voltant on estudiaven en aquells anys els joves del poble, 

doncs encara no teníem l’institut La Miquela, per donar informació sobre el 

procés.  

- La realització d’una enquesta als joves. 

- La realització d’un taller participatiu per fer una radiografia de la situació dels 

joves 

- La realització d’un total de 20 entrevistes.  

En primer lloc, i seguint amb les limitacions de les accions municipals de joventut fetes 

fins el moment, cal destacar la bona voluntat i iniciativa d’iniciar aquest procés fa més 

de deu anys enrere. Així doncs, estem parlant que la última iniciativa participativa juvenil 
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es va fer fa més d’una dècada, de la qual no es té cap constància documental on se’n 

puguin recollir propostes, situacions i diagnòstics, on tampoc funciona la web que es va 

crear, ni tampoc existia un servei ni local de joves per engegar qualsevol iniciativa 

recollida. Les limitacions són clares i preocupants, però per això ha nascut tot aquest 

nou procés per oferir als joves la realitat que demanden i es mereixen. 

És molt important poder garantir una continuïtat de les accions per la joventut més enllà 

del paper de l’Ajuntament. Naturalment l’administració i la figura del regidor/a en serà 

el màxim responsable, però pot ser-ne l’únic. Dotar dels recursos i infraestructures 

necessàries al professional del local de joventut serà un primer gran pas per garantir 

aquesta continuïtat, juntament amb la creació de l’òrgan del Consell Local de Joventut 

per poder tenir un espai i uns recursos humans aliens a l’administració amb la voluntat 

i la missió d’impulsar accions per la joventut. 

 

4.- Objectius del Pla Local de Joventut 2022-2025 

 D’objectius i metes en tenim moltes, i durant el temps en van sorgint 

constantment. Malgrat tot, és responsable fixar-se sols aquells que es poden assolir, 

material i econòmicament, i sobretot previst en el període de temps marcat, que és a 4 

anys vista. Naturalment els objectius marcats a continuació aniran evolucionant amb el 

pas del temps, marcant camins possiblement diferents, més complexos o més senzills, 

el qual pot alterar el seu assoliment dins el termini marcat. Tot i així, els 4 grans objectius 

que es detallen a continuació, i dels quals se’n deriven multitud d’objectius més petits, 

ens proposem i marquem anar avançant en el seu compliment i en l’inici dels processos 

pertinents que n’assegurin el compliment, doncs com s’explica en les següents pàgines, 

al món administratiu i polític hi ha molts terminis els quals no pots controlar, i 

directament no depenen de tu. Finalment, aquests són els grans propòsits de la nova 

etapa que enceta la joventut: 
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4.1.- Servei i Espai 

 S’ha demostrat des de qualsevol àrea que el servei a la joventut és insuficient. Al 

mateix temps, en una relació causal o conseqüent, l’espai també és una de les principals 

necessitats a resoldre. Així doncs, comencem explicant el primer gran objectiu, i és la 

creació d’un nou servei de joventut. Aquest servei passa obligatòriament per col·locar 

un nou professional responsable del servei amb formació específica en l’àmbit 

humanísticosocial i educatiu, concretament amb titulació universitària en Educació 

Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri, o equivalents, doncs es 

consideren les formacions que contemplen aquelles habilitats i aptituds necessàries per 

dur a terme les funcions que exigeix un servei d’aquestes dimensions.  

El primer canvi significatiu que hi haurà en el servei serà la seva obertura al públic. 

Passarem de tant sols tenir 15 hores setmanals d’obertura de servei, repartides en 3 

hores diàries a les tardes, a un total de 37.5 h/setmanals, repartides en 7.5h/dia de 

forma parcial matins i tardes. Aquest canvi no sols té relació amb les hores disponibles 

per accedir al local i als seus serveis, sinó que contempla tot el treball intern del mateix 

professional per planificar les diferents accions, projectes, activitats, tallers, 

coordinacions, etc. Sens dubte el responsable del servei serà una peça clau pel 

funcionament, i de forma sintetitzada, serà l’encarregat de: 

a) Planificar, executar i avaluar accions, programes i projectes del seu àmbit 

funcional. 

b) Coordinar el disseny i implementació de les polítiques municipals de joventut en 

l’àmbit territorial de Bescanó, fixades en el Pla local de Joventut. 

c) Assessorar, col·laborar i donar suport tècnic, tant a nivell intern com extern, pel 

que fa a les matèries competències de l’àrea de joventut i del seu àmbit de 

coneixement, donant continuïtat al Pla Local de Joventut de Bescanó. 

d) Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions, entitats i/o grups de 

joves del municipi. 

e) Impulsar i promoure la realització de trobades entre les persones joves i les 

diferents administracions, fomentant-ne la participació, amb la finalitat de trobar 

un espai de diàleg i treball conjunt.  
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f) Elaborar propostes d’acord i convenis en relació a les matèries incloses en el seu 

àmbit funcional. 

g) Coordinar i/o participar en projectes transversals amb altres administracions, 

inclòs el Consell Comarcal, d’acord amb el seu àmbit de coneixement. 

h) Fer la recerca de subvencions, preparar la corresponent sol·licitud, fer-ne 

seguiment i coordinar la seva justificació. 

i) Dinamitzar i gestionar l’espai Jove de Bescanó i la seves tasques de comunicació. 

j) Coordinació transversal amb altres àrees respecte als següents serveis: 

- Consell local de Joventut 

- Escola CEIP Dr. Sobrequés 

- Institut La Miquela  

- Ocupació Juvenil Consell Comarcal 

- Serveis Socials 

k) Avaluar les actuacions de cada mes per a donar informació al plenari, realitzar 

informes finals de projectes i formular la memòria anual. 

l) Dur a terme tasques d’orientació i acompanyament en el mateix local als joves 

que ho sol·licitin. 

m) En general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 

Dins aquesta sèrie de funcions exigides, es permet engegar tot un llistat d’activitats, 

projectes, tallers i demés destinats a respondre les demandes juvenils, però també a 

totes les diverses àrees del municipi que intervenen amb la joventut. Algunes d’aquestes 

demandes provenen de l’institut, on s’hi pretén iniciar un servei de vincle espai jove – 

institut, per tal d’orientar, dinamitzar, escoltar i intervenir si fos el cas, amb els joves 

mentre estan a l’espai acadèmic. És important entrar en espais habituals dels joves com 

a servei de joventut, trencant amb les barreres formal – informal per establir el vincle 

necessari amb els joves. També les estones d’esbarjo són períodes de temps on els joves 

desconnecten de la tasca acadèmica, i és un bon punt d’entrada pel responsable de 

joventut. Dinamitzar com a mínim una estona de pati a la setmana, organitzant algun 

torneig esportiu, jocs o altres activitats, fomentarà el vincle i el contacte amb els joves.  
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Malgrat sobre paper i sense tenir el servei en marxa, hi ha una sèrie de mesures i 

propostes que estem convençuts a tirar endavant, i en posem algun exemple a 

continuació, per tal d’exemplificar el tipus de servei que es pretén crear: 

 Visites setmanals a l’escola i a l’institut del professional responsable. 

 Dinamització del mateix local. 

 Assemblees d’autogestió amb el Consell Local de Joventut. 

 Formació reglada de temes d’interès en el mateix local. 

 Espai digital comú equipat amb la tecnologia necessària. 

 Organització d’esdeveniments diversos, tornejos i competicions. 

 Creació del sistema de mentors. 

 

Pel que fa al nou espai i local per la joventut, com ja s’ha dit anteriorment, s’ha tingut 

en compte les respostes directes dels joves, de les necessitats detectades i debatudes 

pel Consell Local de Joventut, les respostes a les enquestes de les diverses institucions i 

professionals que treballen amb la joventut i el consens final des de l’Ajuntament. Així 

doncs, el nou espai jove comprendrà els següents espais, amb una nomenclatura 

provisional que es podrà canviar i sotmetre a propostes i idees per part dels mateixos 

joves, i amb les seves corresponents funcions i missions:  

 

 Espai la Komuna: Un gran espai principal. Aquest entorn és el destinat a l’oci, a 

l’espai lliure i de trobada, autogestionat i polivalent. Comptarà amb una sèrie 

d’ofertes lúdiques, com un futbolín, tennis taula, televisors amb videoconsoles i 

videojocs, i la comoditat de sofàs i altre mobiliari similar, per tal de ser un espai 

apte i amè per la trobada i el gaudi dels joves.  

 Els dos Akuarium: Conformant dos espais independents, seran dues petites sales 

disponibles per a reservar. Comptaran amb taules àmplies i cadires, pissarres i 

endolls, i compliran una funció principal acadèmica i de reunions, on aquells 

grups de joves que ho sol·licitin, tindran l’opció de treballar amb tranquil·litat i 

plegats en un espai compartit.  



 
Pàgina 22 de 35 

 

 Les dues Office: Seran els espais destinats a la tasca professional del responsable 

del local, habilitades amb ordinadors, impressora, taula i cadira de despatx, i una 

d’elles pensada per poder-hi dur a terme sessions individuals d’orientació, 

atenció i acompanyament directe als joves que ho necessitin.  

 L’espai Digitalis: Serà l’espai més equipat digitalment de tot l’espai Jove. 

Comptarà amb ordinadors, una bona connexió a Internet, pissarra digital, 

projector i taules llargues que comptaran amb endolls. És un espai pensat per 

què tots aquells joves que vulguin, puguin aprofitar la tecnologia per a les seves 

tasques acadèmiques, professionals o d’oci. A més a més, aquest espai permetrà 

dur a terme certs cursos, tallers, formacions i altres activitats que necessitin d’un 

equipament tecnològic com aquest. També és un espai que podrà servir per 

altres entitats del poble que ho demanin, doncs malgrat l’espai Jove estarà 

destinat principalment al col·lectiu jove de Bescanó, la voluntat també és que els 

espais i l’equipament s’aprofitin al màxim possible. 

 L’espai el Buk: Aquest espai també estarà disponible per a ser demanat i 

reservat. La seva naturalesa és d’una aula polivalent, amb cadires i poques 

taules, doncs ha de permetre moure’s i muntar-se segons es prefereixi. Si podran 

dur a terme des de trobades més formals, petites reunions, petites exposicions, 

alguns tallers i activitats que no necessitin de gran equipament tecnològic ni 

digital. 

 La Fabrika: Serà l’aula destinada a la formació específica, tant acadèmica com 

professional, i amb la voluntat d’inquirir-hi formacions oficials. Pretén ser el 

mecanisme per ajudar i acompanyar mitjançant la vessant formativa i educativa, 

tots aquells projectes i interessos professionals dels joves, projectes 

d’emprenedoria, interessos formatius específics, etc.  

 

Tot i que aquests espais que resumeixen l’arquitectura i disposició del servei de joventut, 

són els que donen resposta a les demandes i necessitats detectades i, per tant, la voluntat 

és crear-los tots, queden supeditats al ritme i possibles fases en què es pugui dividir tot 

el projecte d’habilitació. 
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4.2.- Emancipació Laboral Juvenil 

 Segons dades d’IDESCAT al 2020, Bescanó registra un total de 186 persones a 

l’atur, de les quals 32 d’elles comprenen edats d’entre 16 i 29 anys. Així doncs, més d’un 

17% de l’atur al municipi és juvenil. D’aquestes edats, de 16 a 29 anys, a Bescanó hi 

habiten un total de 726 persones. Així doncs tindríem que sols un 4.4% dels joves estan 

aturats. Malgrat sembli un resultat insignificant, hem de tenir en compte que la 

immensa majoria de joves no està registrada en aquests gràfics ni apuntats a l’atur, i es 

pot suposar que el percentatge de joves sense feina és molt més elevat. 

Aquest objectiu és important entendre’l dins les possibilitats d’acció que té un 

Ajuntament i un local de joves. Naturalment, no podem oferir una sortida laboral a tots 

i cadascun dels joves que ho demandin. Tot i així, sí hi ha moltes vies per potenciar 

l’entrada al món laboral, guanyar experiència laboral, dotar de la primera feina a molts 

joves, i potenciar, ajudar i impulsar projectes d’emprenedors/es del poble. Aquests són 

els principals objectius específics que protagonitzaran les accions de joventut destinades 

a l’emancipació laboral juvenil: 

 Oferir tasques, programes i activitats retribuïdes als joves, organitzades des del 

local, a través de convenis amb els comerços del poble i el mateix Ajuntament. 

 Dotar d’experiència laboral als diferents joves que vulguin participar. 

 Educar als joves respecte el què, el com, el qui i el per què del món laboral. 

 Formar els joves per tenir un millor accés a diverses feines. 

 Defensar els joves i capgirar una societat que es beneficia de la seva tasca 

gratuïta, retribuint-los per la seva labor. 

 Potenciar, ajudar i impulsar projectes d’emprenedors/es locals a través de 

subvencions, programes o recursos materials. 

La voluntat d’aquest punt amaga també una doble missió al darrera, relacionada amb el 

comerç local i de proximitat. Ens proposem incentivar el consum local i també que els 

joves valorin tota la tasca i feina que amaga un producte de proximitat, el treballar la 

terra, o mantenir un negoci municipal. És per això que serà un pas de l’equip de govern 
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establir convenis amb els comerços i diverses associacions del poble i entitats, per 

arribar a un acord per obtenir llocs de treball temporal destinats a joves juntament amb 

el suport de l’Ajuntament. Estarem creant una xarxa cooperativa entre diversos sectors 

municipals, entre diverses generacions, per aconseguir un teixit ric i conscienciat dins el 

poble de Bescanó. 

4.3.- Habitatge Juvenil 

 Bescanó és municipi que amb l’última dècada sols ha augmentat pel que fa a 

nombre d’habitants en 436, i s’han construït un total de 69 habitatges amb els últims 

deu anys. El ritme de creixement és lent degut a múltiples factors, econòmics, 

urbanístics, demogràfics, etc. els propietaris de terrenys no han volgut/pogut edificar. 

La realitat que queda és una gran part de la població en època d’emancipar-se de la 

vivenda familiar, sense la possibilitat material ni econòmica de quedar-se al municipi. 

Els joves volen quedar-se a Bescanó degut a la qualitat de vida que hi tenen i al cercle 

que han format, però molts s’han vist obligats a marxar a pobles propers o a la ciutat 

per la manca d’habitatge o preus elevats. 

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament es vol evitar que no existeixi cap possibilitat pels 

joves per poder viure una etapa al poble, amb unes exigències econòmiques assequibles 

per la seva situació, permetent complir amb un dels seus objectius vitals que és tenir el 

seu espai propi on iniciar un projecte de vida. Pretenem habilitar una edificació on les 

diverses generacions de joves puguin tenir l’oportunitat d’emancipar-se de casa a un 

cost assumible. Si bé és cert que és una demanda que generacions passades han posat 

de manifest, donar-hi resposta des de l’administració no és tasca senzilla ni barata, i per 

tant aquest objectiu és el que dibuixa un horitzó a llarg plaç. Els terrenys dels que 

disposarà l'Ajuntament són fruit de les cessions obligatòries per a habitatge públic que 

estableix l'actual llei d'urbanisme. En aquest punt serà la oportunitat per oferir aquestes 

vivendes a la població, les quals una part seran destinades a la joventut, i una altra part 

a habitatge social. Els joves que vulguin optar a aquesta vivenda hauran de complir una 

sèrie de requisits, els quals s’establiran en el mateix projecte d’habitatge quan s’iniciï, i 

s’hi marcaran els terminis i les condicions pertinents. 
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Com ja s’ha assenyalat, és un objectiu necessari, ambiciós i d’alt cost, que tot plegat és 

difícil d’establir-ne un calendari concret. Tot i així, és una voluntat ferma de l’equip de 

govern.  

 

4.4.- Civisme i Consum 

 Hi ha hagut una manca d’acció i activitat en relació a aquest objectiu durant els 

anys passats. Cal tenir en compte que la preocupació compartida vers el consum no 

responsable i l’incivisme és fruit de moltes relacions causals, des de l’educació familiar, 

acadèmica, les relacions personals individuals, però també l’acció administrativa 

pública. En cap cas el col·lectiu de joves és l’únic que carrega amb aquestes “etiquetes”, 

els problemes d’incivisme s’ha fet extens a totes les edats i generacions, a diversos 

nivells, però cal una educació ciutadana global. Així doncs, amb l’arrencada del nou 

servei de joventut, amb tota la sèrie de polítiques municipals que es pretenen tirar 

endavant, i totes aquelles activitats i accions -junt amb la col·laboració de les institucions 

educatives- destinades concretament al consum i la millora del civisme, esperem 

transformar la realitat cap a les actituds cíviques i un consum responsable. 

És cert que amb l’època de pandèmia viscuda s’ha accentuat la manca de civisme i el 

consum, possiblement també a causa que la població s’ha fixat més en què fan la resta 

als carrers. En qualsevol cas, negar la problemàtica és una problemàtica encara pitjor, 

però amb l’assessorament adequat i amb el treball conjunt des de totes les àrees serà 

possible abordar aquesta situació. El que pretenem amb aquest últim objectiu general 

és atacar una problemàtica amb accions directes, que van més enllà de la joventut de 

forma exclusiva, però que és un col·lectiu que no deixa tampoc de ser protagonista. Una 

de les primeres mesures que entrarà en vigor serà la creació d’un cos de Vigilants 

Municipals. Vinculat directament amb el col·lectiu jove, la tasca d’aquest cos serà 

principalment educadora i de consciència, no sancionadora ni persecutora. Pretenem 

dotar el municipi d’una figura de vigilància però també de transmissora del missatge de 

civisme que cerquem, conscienciant al col·lectiu de certes pràctiques i hàbits que cal 

redireccionar i/o evitar. 
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En el mateix local de Joves hi haurà dins la programació un seguit de tallers, projectes o 

campanyes destinades a tractar i educar en el civisme i el consum responsable. El que 

fins ara era una tasca que les comunitats educatives havien de carregar-se elles soles a 

l’esquena, passarà a ser un objectiu compartit per tot el teixit municipal. 

Finalment, i tornant a l’entrada d’aquest objectiu, la feina ben feta i les mesures 

treballades tirades endavant, acabaran causant una millora en el comportament dels 

ciutadans, dels joves, i una disminució del consum. Oferir oci, activitats, serveis, temps 

ocupat als joves, és sinònim de reduir el temps lliure als carrers, on s’hi practica 

habitualment el consum. El contacte amb altres entitats del poble, que petits comerços 

puguin acabar essent una opció laboral, que un edifici municipal pugui acabar essent 

casa teva, acaba establint un vincle amb el poble i un sentit de pertinença que 

immediatament anul·la molts comportaments incívics i irrespectuosos amb el teu 

entorn. És evident que tota aquesta tasca és una feina de formiga, canviar 

comportaments, actituds i dinàmiques demana temps, esforç i paciència, però els fruits 

acaben essent molt grans.  

5.- Metodologia d’implementació 

5.1.- Responsables de l’execució de les mesures. Òrgans participants 

 Com a responsable principal de l’execució de les mesures establertes en aquest 

Pla Local de Joventut és sens dubte la regidoria de joventut, juntament amb l’alcalde i 

el responsable del local i servei de joventut. Naturalment però, tot l’equip de govern de 

l’Ajuntament en són els responsables polítics que tenen el compromís d’executar allò 

que està establert en aquest document, ja que moltes de les mesures aquí plasmades 

engloben àmbits diversos: urbanisme, esport, medi ambient, salut, educació, promoció 

econòmica, comerços, etc. De fet, aquets missatge és un dels primordials pel que fa a la 

joventut: malgrat hi hagi una regidoria específica, i hi ha de ser, joventut engloba 

absolutament tots els àmbits, i s’hi ha de treballar des de totes les perspectives. 

Així doncs, de dalt a baix, l’equip de govern de l’Ajuntament amb el paper destacat de 

la regidoria de joventut són el principal òrgan responsable d’execució. Seguidament, els 
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professionals a càrrec del servei de joventut en seran els responsables pràctics, tot i que 

també els responsables pensants. De la seva mà en neix el que ja s’ha comentat com el 

Consell Local de Joventut, que pretén ser aquell òrgan separat de l’administració però 

lligat al servei de joventut, format íntegrament per joves del poble, que de forma 

democràtica i/o d’assemblea es debatin i es decideixin noves idees, nous projectes i 

iniciatives a dur a terme per la joventut. Finalment, però que són els més importants, 

els mateixos joves del poble són també responsables d’executar mesures i noves 

propostes, ja que la seva participació i implicació serà clau.  

Representant el servei de joventut en la seva totalitat, en forma d’organigrama seria el 

següent: 

 

5.2.- Calendari d’execució 

Una vegada aprovat el PLJ 2022-2025, cal començar a impulsar tots els objectius 

i passos a fer que s’ha plantejat. A continuació, i de forma cronològica, s’estipula el 

calendari d’execució previst per a dur a terme els objectius i les diverses mesures 

plantejades. Degut a la complexitat i a la gran ambició que presenten els objectius i 

mesures del PLJ, el calendari és poc concret per tal de no incomplir amb les dates fixades. 

 

 

 



 
Pàgina 28 de 35 

 

 

DATA OBJECTE 

3r trimestre 2021 – 

2n trimestre 2022 

 Creació del nou servei a la joventut: nou professional 

responsable del servei i iniciació de la nova xarxa jove. 

 Finalització de la redacció del projecte arquitectònic 

pel nou espai jove. Adjudicació per iniciar les obres. 

1r - 2n semestre 

2022 

 Impuls de projectes i mesures redactades al PLJ, 

començant especialment per aquelles vinculades amb 

l’institut.  

 Consolidació del Consell Local de Joventut. 

Establiment de funcions i responsabilitats. 

 Implantació i seguiment de les mesures fixades pel 

PMC. 

Any 2022 – 1r 

semestre 2023 

 Inici, finalització i inauguració del nou espai jove de 

Bescanó 

 Impuls de nous projectes, formacions, activitats, 

tallers al local. 

 Creació de la Brigada Jove Bescanonina. 

 Impuls principal per l’objectiu d’emancipació laboral 

juvenil, amb programes com la Brigada Jove, convenis 

amb comerços i altres mesures i projectes relacionats. 

 Possible desenvolupament del sector sud del municipi 

i iniciar els passos necessaris per engegar l’objectiu 

d’emancipació i habitatge juvenil. 

 

Any 2023-2025  Haver iniciat els passos pertinents per complir amb 

tots els 4 grans objectius plantejats i seguir millorant i 

innovant amb projectes, activitats, tallers, 

participació juvenil, etc.  
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6.- Sistemes d’avaluació 

Per al seguiment d’una avaluació del Pla Local de Joventut 2022-2025 es preveu 

en primer lloc crear un grup motor composat per joves del mateix poble i amb franges 

d’edat diferents, anomenat Consell Local de Joventut, el qual ha d’estar composat per 

un mínim de 5 joves del municipi i un màxim de 10, intentant cercar la màxima 

representació possible tenint en compte les diferències d’edat, participació en el poble, 

etc. Si bé aquest grup ja ha estat provocat, l’objectiu de la seva creació ha estat per 

aportar la veu i la perspectiva juvenil des de diverses àrees i edats per la redacció i 

creació del nou PLJ i del nou servei. Una vegada el servei en marxa, el Consell ha de tenir 

la responsabilitat i la missió de seguir aportant diversos punts de vista, contant amb el 

suport de la regidoria de joventut  i del dinamitzador del local de joves. Una de les seves 

tasques principals serà fer el seguiment anual del PLJ on es reuniran per tractar els temes 

esmentats en el projecte, millorar-los, aportar idees o propostes noves, etc.   

6.1.- Seguiment 

El Consell Local de Joventut estarà composat per un màxim de 10 participants, 

involucrats en diferents entitats del poble i de diverses edats, abastant com més franges 

d’edat millor per representar al màxim de joves. La seva base d’actuació serà el PLJ 

vigent, per assegurar-ne el seguiment i el compliment dels diversos objectius per una 

banda, i per proposar noves actuacions, noves activitats no previstes per altra banda.  

S’ha previst un mínim de dues reunions del Consell a l’any, a finals de juny i a desembre, 

per fer el seguiment del Pla i de posada en comú de millores necessàries, noves 

propostes rebudes o iniciatives, i avaluació del servei. A més a més d’aquestes dues 

reunions anuals del Consell, hi haurà dues reunions més juntament amb el govern de 

l’Ajuntament, per tal de mantenir el contacte estret amb l’administració i per transmetre 

de forma directa totes les iniciatives, idees, projectes, propostes, tant per una banda 

com per l’altra, per avançar de forma conjunta. En aquestes trobades no serà necessari 

que hi assisteixi tot el Consell local, doncs amb una representació seva ja en serà 

suficient.  



 
Pàgina 30 de 35 

 

Naturalment, més enllà del Consell Local, des de l’Ajuntament es té la responsabilitat 

d’assegurar el seguiment i el compliment de tot allò compromès i aprovat. En concret, 

la regidoria de joventut en serà l’àrea responsable en primer nivell.  

 

6.2.- Indicadors d’avaluació i Mecanismes participatius 

 No hi ha millor indicador d’avaluació que la opinió i respostes dels mateixos 

usuaris, és a dir, els joves. Més enllà dels indicadors objectius relacionats amb el nombre 

d’assistents a les activitats, nombre de projectes, tallers o activitats que s’han hagut de 

crear de més, duplicar-los o també anul·lar-los, és important mantenir el pols actiu amb 

totes aquelles opinions subjectives dels usuaris i altres agents relacionats, com en seran 

les institucions educatives i tots els agents que hagin participat també del programa del 

PMC.  

A través d’una enquesta específica anual i personalitzada per a cada àrea i pels joves, 

se’n extrauran les opinions i les diverses valoracions del servei, relacionant-ho també 

amb els objectius en particular i el PLJ en general, obtenint informació sobre la seva 

evolució. Les enquestes tindran una part més explicativa, donant peu a propostes i 

redactats, però també es cercarà la valoració numèrica i quantitativa dels aspectes del 

servei. A més a més de les enquestes marcades anuals, degut al contacte estret amb 

moltes àrees i el constant intercanvi d’informació, obtenir l’evolució i valoracions 

habituals del servei serà de fàcil recopilació.  

Sovint les idees, propostes, crítiques i comentaris acostumen a ser efímers, puntuals i 

en moments determinats. Per no córrer el risc de perdre aquestes aportacions i esperar 

a les enquestes o reunions, s’habilitarà tant de forma física com digital un portal/bústia 

per aportar, criticar, suggerir qualsevol canvi, opinió o idea relacionada amb el servei de 

joventut. 

Finalment, és interessant acostar un servei de joventut a tothom i que tota la població 

pugui estar al cas de què s’hi fa i en què consisteix un servei d’aquestes magnituds. Per 

aquest motiu es faran unes portes obertes o una jornada anual al local de joves amb 

l’objectiu d’ensenyar la tasca que s’hi fa, tot allò destacable que s’ha realitzat durant 
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l’any, nous projectes que es volen dur a terme, exposicions, tallers o actuacions dels 

mateixos joves que vulguin mostrar a la població, etc. 

En resum, es planteja una forma d’avaluar tant participativa com sigui possible, però al 

mateix temps rigorosa i concisa, per tal de veure tot el PLJ des d’una perspectiva tècnica 

i pràctica obtenint una valoració extensa i diversa, doncs el principal objectiu és créixer 

i permetre tenir una població de jovent activa i feliç. 

7.- Previsió econòmica  

7.1.- Estimació cost anual 

 Per ser el màxim fidels a la realitat anual del servei, es contempla en el següent 

punt els costos estrictes del servei de joventut, tenint en compte que és una previsió i 

poden acabar essent modificats en funció de les necessitats, projectes i activitats 

iniciades.  

El primer any cal tenir en compte una inversió major pel que fa en concepte de material, 

doncs partim de l’inici del projecte. Parlaríem d'una primera inversió d’entre 10.000€ i 

15.000€ en concepte de material. Els propers anys de serveis el cost destinat a material 

podria ser diferent, tot seguint les demandes i necessitats reals durant la pràctica. Cal 

preveure uns 15.000€ més en concepte de contractació pel professional responsable del 

servei de joventut, i uns 3.000€ – 5.000€ més a l’any en concepte de tallers, projectes, 

formacions, activitats i altres relacionades amb les actuacions destinades als joves.  

La suma total d’un any de servei oscil·la entre 30.000€ - 35.000€. Novament, es tracta 

d’una previsió econòmica totalment tècnica i sense cap realitat pràctica per ser 

contrastada. En front les necessitats i demandes que apareguin durant el servei, el 

pressupost s’ajustarà. 
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7.2.- Previsió de finançament 

 Tot el finançament sortiria directament del pressupost municipal, on ja s’hi 

contemplarà la partida necessària per poder tenir la previsió de finançament adequada 

de cares a l’any següent.  

 

També s’estarà pendent de totes les subvencions i ajuts relacionats amb la joventut o 

amb els objectius marcats en aquest document on l’Ajuntament es pugui acollir, però al 

tractar-se d’un finançament hipotètic, no es pot contemplar com a previsió expressa de 

finançament. 

8.- Conclusions i tancament 

 No hi ha cap dubte que aquest Pla Local de Joventut presenta una sèrie 

d’objectius molt ambiciosos, necessaris però també complexos d’assolir. Cal una 

voluntat política molt ferma i convençuda al darrera per què tot el que s’ha plantejat 

esdevingui una nova realitat al municipi. Al llarg de tot el document, s’ha explicat per 

activa i per passiva la gran necessitat d’impulsar aquest pla, l’històric en polítiques de 

joventut del tot insuficients que cal revertir, i per què és tan important per un poble 

tenir a la joventut ben servida i amb totes les ofertes possibles. 

Pràcticament una quarta part de la població total de Bescanó és jove. No es pot concebre 

que un gruix tant important de la població no disposi d’un servei fet a mida, de qualitat, 

i dotat de tots els recursos materials, humans i econòmics necessaris. Aquesta és la 

principal motivació política i social per la qual s’ha elaborat aquest Pla Local. No 

pretenem enganyar-nos tampoc, aquest procés podria haver estat més ràpid, millor 

elaborat, amb més participació, amb altres objectius (més o menys ambiciosos, 

diferents), en tot cas, és un primer pas. 

M’imagino un futur on els i les joves bescanonines no es vegin obligades a sortir del 

municipi sempre per a realitzar qualsevol activitat. Que les seves demandes d’oci tinguin 
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resposta dins de la seva població, que gaudeixin d’un espai de trobada còmode, seu, 

propi, que cuidin d’allò del que formen part. Una joventut que visqui la seva etapa plena, 

amb oportunitats per iniciar-se en el món laboral de manera formal o informal, amb 

opcions diverses de formació més enllà de les que se’ls ofereix en les institucions 

educatives, que puguin escollir allò que els interessa aprendre de veritat. Joves 

compromesos amb el medi ambient, amb la cura pel seu entorn, doncs aquest també es 

preocupa per ells i així ho demostra. La joventut és l’etapa més plena d’una vida, aquella 

que més experiències s’han de viure, i aquella tant important en la construcció d’una 

identitat. A Bescanó, ha de ser possible viure-la de la forma més viva possible. 

 

Jordi Lladó i Sedó.  

Regidor de Joventut, Educació, Participació ciutadana i Transparència, i Noves 

Tecnologies. 
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Unes paraules del dinamitzador juvenil sortint... 

Sempre és complicat dir adéu a un lloc que t’ha aportat tanta felicitat i t’ha fet 

créixer tant com a persona. He vist passar moltes generacions pel local de joves. Em fa 

molt feliç veure com han crescut alguns joves dels que han passat pel local, fins a tal 

punt que els considero amics. 

Després d’agafar el relleu d’en Joan Segur, un gran amic, em veia petit i molt inexpert, 

per aquest motiu ho vaig agafar amb moltes ganes i volia fer créixer el local fins a tal 

punt que fos un lloc clau pels joves i crec que ho vam aconseguir. Vull agrair a molts 

monitors que han fet possible tot això, entitats com el GEB i també a l’Ajuntament. 

Durant uns anys va haver-hi molt de moviment, fèiem activitats diàries, torneigs, 

excursions, sopars... En certs anys, aquestes activitats tenien tanta demanda que el 

nostre espai es quedava petit. Afortunadament en breus tindrem un espai més gran pels 

joves, el nou local tindrà diferents espais i tot allò que sempre hem volgut i hem desitjat. 

Malauradament, hem perdut un any degut al Covid-19, les dimensions i les dinàmiques 

del  local s’ha tancat durant molt temps. S’ha trobat a faltar fer activitats tant senyalades 

com Port Aventura, anar al Magma o el sopar de Nadal, entre d’altres.  

Aquests últims anys deia que no volia deixar aquesta etapa de la meva vida fins 

aconseguir un espai decent pel jovent, un espai confortable i que sigui seu. Així doncs, 

un cop aconseguit aquest somni, m’acomiado després d’aquests 7-8 anys sent el 

dinamitzador juvenil del poble, sent el referent de molts i orgullós de tota la joventut 

que tenim, una joventut plena de vida i ganes de menjar-se el món. 

Si hagués de donar un últim consell com a dinamitzador us diria que participeu més al 

poble, balleu, canteu, rieu, organitzeu mil activitats que tenim un poble preciós.  

Una abraçada enorme a tots els que heu compartit aquest camí amb mi! 

Brayan Mendoza 
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Annexes 

Buidatge enquesta als joves (a través d’enllaç compartit per visualitzar les 147 

respostes): https://forms.gle/KkLbAMocwczWEVkb6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-30T13:47:40+0200
	Ana Maria Linares Bravo - DNI 40354308A (SIG)
	DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest document referent al Pla Local de Joventut 2022-2025 de Bescanó ha estat aprovat per unanimitat en sessió del Ple municipal del dia 29 de març de 2022. Certifico, la Secretària Interventora.




