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1. PRESENTACIÓ 
 
L’Ajuntament de Llorenç del Penedès, mitjançant la regidoria de Joventut i amb el 
suport de l’àrea de joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès, dóna impuls al seu 
Pla local de joventut 2016-2019, que estarà emmarcat en els criteris establerts des del Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya.  
 
L’Ajuntament de Llorenç promou el treball transversal en les seves polítiques juvenils, 
amb l’objectiu d’ajudar a millorar la qualitat de vida dels i les joves, perquè puguin encarar 
el seu futur en positiu. L’ajuntament prioritza la implicació del jovent de Llorenç en la vida 
del municipi. Per aquest motiu, promou projectes que provoquin aquesta línia de 
funcionament, tenint en compte la diversitat i impulsant als i les joves com a agents de 
canvi social. 
 
El Pla Local de Joventut s’ha realitzat a partir de l’anàlisi de la realitat juvenil local, que  
ha permès visualitzar i diagnosticar unes necessitats, les quals es tractaran a partir de 
programes concrets per assolir els objectius desitjats. Aquests programes contenen traces 
dels principis rectors del PNJC (participació, transformació, integralitat, qualitat). També 
s’ha revisat la visualització dels serveis que hi ha actualment a Llorenç, preveient els seus 
punts forts i els seus punts febles. 
 
El Pla Local de Joventut reflecteix l’avaluació, la temporització i el pressupost. 
 
Llorenç del Penedès és un municipi petit en terme, per la qual cosa té pocs ingressos 
econòmics com els provinents de zones industrials. Des de l’ajuntament es té una visió 
molt realista d’aquest fet i es segueix una línia de treball austera en tots els àmbits, 
basada en l’auto finançament municipal, aconseguit gràcies a una bona gestió econòmica. 
  
La vessant més positiva de Llorenç és l’associacionisme, evidenciat en un teixit associatiu 
actiu, format per persones de totes les edats, amb un tant per cent alt de joves. Un dels 
objectius d’aquest Pla Local de Joventut és el de mantenir aquesta participació i ampliar-
la al màxim per fer-la arribar als joves que actualment no estan implicats en cap sector. 
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2. DIAGNOSI 
 

2. 1. EL MUNICIPI 
 
Llorenç del Penedès és el municipi més petit de la comarca del Baix Penedès. Es troba 
envoltat pels termes de La Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del 
Penedès. Té 465 ha., és a dir 4'64 Km2 d’extensió. Es troba a 150 m. sobre el nivell del 
mar. 
 
A 1 de gener de 2015, el nombre d’habitants segons el padró municipal era de 2.323.  
 
2.1.1. L’ORGANIGRAMA MUNICIPAL 
 
L’Ajuntament de Llorenç del Penedès està situat al número 1 de la plaça de la Vila del 
poble, però a l’estiu de 2016 està previst el canvi a un nou edifici més modern, sense 
barreres arquitectòniques i que contindrà també la Biblioteca municipal i el Punt 
d’Informació juvenil. Aquest edifici estarà ubicat a la rambla Marinada. 
 
L’ajuntament compta setmanalment amb la feina d’una treballadora social, que ve a 
atendre les consultes dels vilatans un matí a la setmana. També té el jutjat de pau. La 
gestió dels temes burocràtics del poble està a càrrec d’una plantilla de treballadores que 
són: 1 secretària, 1 administrativa i 5 auxiliars administratives –una d’elles a temps parcial. 
També hi ha els tècnics municipals arquitecte, aparellador i enginyer, ..., que venen en 
hores concertades. 
 
Per gestionar l’activitat social del poble, l’ajuntament disposa de l’equipament anomenat 
Casa de cultura, el qual engloba diversos serveis municipals. La gestió de la Casa de 
cultura està a càrrec d’una tècnica a temps complet. 
 
A banda l’ajuntament té 2 persones encarregades de la brigada municipal, 1 conserge per 
a les escoles, 7 educadores a la Llar d’Infants i 5 persones contractades per a la neteja 
dels espais municipals més una empresa que fa reforç. 
 
El consistori municipal està format per l’alcalde i 10 regidors/es. L’equip de govern està 
format per 6 persones, que es reparteixen les carteres de benestar social, urbanisme, 
sanitat i serveis, cultura i festes, ocupació, joventut, esports, turisme, ensenyament, 
hisenda i medi ambient. Els 5 regidors de l’oposició no tenen atorgada cap cartera. La 
regidora de joventut gestiona també la cartera d’esports. 
 
2.1.2. ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
Fent una visualització dels equipaments municipals que hi ha a Llorenç del Penedès, ens 
trobem que hi ha: l’edifici de l’Ajuntament, la Casa de cultura, el Centre d’Assistència 
primària, la zona esportiva, l’escola, la llar d’infants i diverses zones verdes públiques amb 
mobiliari urbà i elements de lleure per als infants.  
 
Els serveis que ofereix cadascun d’aquests equipaments són: 
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-Ajuntament   Gestió municipal 
Atenció ciutadana 
Treballadora social 
Jutjat de pau 

 
-Casa de cultura  Biblioteca municipal 
    Punt d’Informació juvenil 
    Telecentre gratuït amb connexió ADSL 
    Aula 
    Sala d’exposicions 
    Seu d’entitats locals 
    Wi-Fi gratuïta 
 
-Zona esportiva  Camp de futbol 1 
    Camp de futbol 2 
    Pista poliesportiva 
    Piscina descoberta 
 
-C. E. I. P. Les Cometes Des de cicle infantil fins a cicle superior (2 línies) 
    Servei de menjador 
    Extraescolars 
 
-Llar d’infants municipal “Nieró” Nadons, P-1 i P-2 
      Servei de menjador 
 
-Zones verdes i parcs municipals Gairebé a cada barri 
 
2.1.3. LES ENTITATS 
 
Com hem esmentat en la presentació, la gran riquesa de Llorenç és el seu teixit 
associatiu, reflectit en una vintena d’entitats que, a la vegada, compten amb diverses 
seccions. Gairebé totes aquestes entitats, que ara esmentarem, tenen una part important 
de components joves, que treballen conjuntament amb membres d’altres generacions per 
gestionar les seves programacions. Per aquest motiu, considerem que la participació és el 
punt més fort de la nostra societat i també és un punt que, des de l’ajuntament, es vol 
mantenir i potenciar per donar-li continuïtat. 
 

• CULTURALS 
 
La Cumprativa: 
Fundada l’any 1918. És una societat cultural i recreativa que organitza una programació 
anual  diversa de lleure i envers la cultura catalana. Compta amb diferents seccions o 
grups: 
 
-Gegants i grallers (15 components de 18 a 30 anys) 
-Ball de diables i drac (50 components de 15 a 30 anys la majoria) 
-Capgrossos (Grup de 25 infants i les seves famílies) 
-Grup de teatre (15 components, entre joves de 18 a 30 anys i adults) 
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El Centre: 
Fundada l’any 1889. És una societat cultural i recreativa que cada any organitza una 
programació lúdico-cultural diversa. Compta amb diferents seccions o grups: 
 
-Falcons (40 components, 20 dels quals, joves de 15 a 30 anys, i infants i adults) 
-Ball de bastons (100 components, uns 70 joves de 15 a 30 anys i 30 infants) 
-Grup d’Slot (20 components de totes les edats) 
-Grup de teatre (Té una secció jove d’uns 20 components de 14 a 20 anys) 
 
Associació Portal Nou Cultural: 
Edita la revista local Portal Nou des de 1974. La redacció està formada per 7 persones, 3 
de les quals són joves menors de 30 anys. 
 
Coral Infantil Rossinyols: 
Grup de 50 cantaires de 3 a 14 anys al càrrec d’un grup de 5 joves directores d’entre 18 i 
25 anys. Fundada en 1969.  
 
Coral Harmonia: 
Coral mixta formada per uns 45 cantaires a càrrec de la seva directora. Fundada en 1997. 
Hi ha pocs components joves. 
 
Escola de música Contrapunt: 
Imparteix estudis musicals per a infants i a adults. Fundada en 1987. Hi ha poca 
participació de joves, molts infants i alguns adults. 
 
Associació Tres Tombs: 
Organitza la festa dels Tres Tombs locals i participa a les organitzades arreu de 
Catalunya.Fundada en 1998. Són 25 components, pocs joves. 
 
 

• ESPORTIVES 
 
 

Societat de caçadors de Llorenç i Banyeres 
Fundada l’any 1974. Organitzen sortides dedicades a la caça menor. Hi ha pocs joves. 
 
Club Patí Llorenç: 
Patinatge artístic sobre rodes. Participen en campionats a nivell territorial. Fundat el 1982. 
Les entrenadores són 3 noies menors de 30 anys. Uns 40 components (infants). 
 
C. F. Llorenç: 
Club de futbol fundat l’any 1923. Pertany a la categoria Tercera Catalana i compta amb 
uns 60 associats. La plantilla de jugadors està formada per 25 joves de 19 a 30 anys. 
 
Club Bàsquet Llorenç: 
Fomenta la pràctica del bàsquet. Per a infants i joves de 5 a 15 anys. Participen a les 
competicions organitzades des de diferents Consells Comarcals. Fundat el 2004. Hi ha 
categoria cadet. Uns 40 components. Els entrenadors i entrenadores són 3 joves. 
 
Associació esportiva Ramon Sicart: 
Fomenta l’esport del futbol. Compta amb uns 60 participants de 4 a 15 anys repartits en 
diferents categories i una desena d’entrenadors menors de 30 anys. Fundada l’any 1997.  
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Associació Excursionista Montmell: 
Fomenta tot tipus d’esport relacionats amb el medi ambient i la natura (excursionisme, 
ciclisme, escalada,...). Fundat en 1978. L’any 2006 neix una secció de caminadors 
pertanyent a la mateixa entitat, són els anomenats Grup excursionista Espardenyes de 
Vetes. És una entitat dispersa per la comarca, de Llorenç hi ha unes 30 persones 
vinculades, entre les quals joves de 15 a 30 anys. 
 
 

• ALTRES ENTITATS I GRUPS: 
 
Patuleia: colònies i campaments: 
Organitza Colònies i campaments a l’estiu. Pertany a la parròquia. Fundat en 1969. El 
grup de monitors són joves voluntaris. Tots els monitors (uns 12) són joves voluntaris de 
20 a 27 anys.  
 
Associació Sant Llorenç: 
Associació de la Gent gran de Llorenç. 

 
Baix Penedès amb el Sàhara: 
Té caràcter humanitari amb accions encaminades a l’ajut al poble sahrauí. Fundada l’any 
2000. Formada per adults bàsicament, amb la col·laboració d’alguns joves molt implicats  
en la gestió interna. 
 
Societat Coral “El Gotim”: 
Format per un grup d’uns 25 nois més una directora que es reuneixen per cantar com els 
Cors d’en Clavé. No estan associats i funcionen com un grup d’amics. 
 
Cor Itzi: 
Format per un grup d’unes 20 noies més una directora que es reuneixen per fer cant coral. 
No estan associades i funcionen com un grup d’amigues. 
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2. 2. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 
 
 

Mitjançant aquesta anàlisi, l’Ajuntament de Llorenç pretén conèixer la realitat de les 
polítiques de joventut i dels joves del municipi per tal de dissenyar el Pla Local de 
Joventut d'una manera útil i realista.  
 

L’anàlisi de la realitat juvenil local s'ha desenvolupat en tres accions diferents: 
 

• Anàlisi estadística de la població. Obtenció de les característiques 
sociodemogràfiques en termes globals.  

 

• Visualització de les polítiques de joventut locals, a partir d’entrevistes i 
enquestes a professionals vinculats amb el món juvenil local. 

 

• Visualització de la realitat juvenil, a partir d’enquestes a joves de diverses edats, 
procedències i situació personal. 

 
2.2.1 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ – ANÀLISI QUANTITATIVA 
 
 

Quines són les dades sociodemogràfiques de la joventut de Llorenç del Penedès? Hem 
mirat de respondre a aquesta pregunta a partir de les dades estadístiques facilitades des 
de l’ajuntament i de l’IDESCAT. Les eines que s’han utilitzat són les ofertes per 
l'Observatori Català de la Joventut. Aquests són els resultats obtinguts: 
 

POBLACIÓ 

La piràmide de població, amb dades del 2015, ens mostra unes dades per a Llorenç del 
Penedès lleugerament diferents a les de la resta de la comarca i les de Catalunya. El 
volum d'infants és superior al d'adolescents i joves fins als 24 anys, cosa que també es 
pot veure als altres territoris però, en canvi, el grup d'adults dels 30 fins als 45 anys no és 
tan gran en comparació amb el grup de joves com passa, tant a la comarca com a 
Catalunya. A partir d'aquí el nombre d'habitants va disminuint a mida que augmenta l'edat i 
es manté similar per als dos sexes. En tot cas podríem destacar el fet que el percentatge 
de joves es manté bastant similar al de la resta de la comarca i Catalunya a diferència 
d'altres municipis veïns on sembla ser lleugerament inferior. 

De 0 a 4 any s 
De 5 a 9 any s 

De 10 a 14 any s 
De 15 a 19 any s 
De 20 a 24 any s 
De 25 a 29 any s 
De 30 a 34 any s 
De 35 a 39 any s 
De 40 a 44 any s 
De 45 a 49 any s 
De 50 a 54 any s 
De 55 a 59 any s 
De 60 a 64 any s 
De 65 a 69 any s 
de 70 a 74 any s 
De 75 a 79 any s 
De 80 a 84 any s 

De 85 any s i més 

150 100 50 0 50 100 150

homes dones

 
Llorenç del Penedès 

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 



9 

De 0 a 4 anys 

De 5 a 9 anys 

De 10 a 14 anys 

De 15 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 a 69 anys 

de 70 a 74 anys 

De 75 a 79 anys 

De 80 a 84 anys 

De 85 anys i més 

6000 4000 2000 0 2000 4000 6000

homes dones

 

Baix Penedès 

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 
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Catalunya 

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

Aquesta dada també es confirma en comparar el percentatge de joves dels diferents grups 
d'edat (15-19, 20-24 i 25-29) a Llorenç del Penedès, el Baix Penedès i Catalunya. A més, 
veurem que el grup de joves d'entre 15 i 19 anys és el que es manté més elevat amb 
percentatges per sobre dels del Baix Penedès i Catalunya. 

15-19 20-24 25-29

joves %joves joves %joves joves %joves

Llorenç 118 36,20 110 33,74 98 30,06

Baix Penedès 4.653 32,73 4.560 32,07 5.005 35,20

Catalunya 344.023 24,55 632.796 45,17 424.245 30,28
 

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 
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Si ens fixem en l'evolució de la població veurem que l'increment des de l'any 1986 fins el 
2015 has estat constant tot i que no tan elevat com a la resta del Baix Penedès. A més, 
durant els primers anys l'increment era més important a la comarca que no pas a Llorenç 
del Penedès, on fins i tot hi va haver una disminució entre els anys 1981 i 1986 quan a la 
comarca ja estava augmentant la població de manera considerable. Per altra banda, entre 
el 2011 i el 2015, es comença a veure un lleuger descens pel que fa a la comarca i, en 
canvi al municipi segueix augmentant la població. 

 
Baix Penedès Llorenç

Any Habitants Habitants 

1981 29.722 1.229

1986 33.211 2,35 1.228 -0,02

1991 38.080 2,93 1.306 1,27

2006 85.756 25,04 2.073 11,75

2011 101.115 3,58 2.245 1,66

2015 99.934 -0,13 2.323 0,39

Increment a(1) Increment a(1)

 
Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants. Idescat 

 

MIGRACIONS 

Un 10,74% dels joves de Llorenç del Penedès, segons dades de 2015, són immigrants. 
Veiem que és un percentatge bastant inferior al de la resta de la comarca i Catalunya. 
Veiem també que, en canvi, el percentatge de joves nascuts a Catalunya és bastant 
superior al dels altres dos territoris. 

 

nascuts a Catalunya nascuts resta de l'Estat nascuts a l'estranger

joves % joves % joves %

Llorenç 291 89,26 10 3,07 25 7,67

Baix Penedès 10.195 71,70 520 3,66 3.503 24,64

Catalunya 791.544 69,98 35.804 3,17 303.716 26,85
 

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants. Idescat 

Si ens fixem en els joves de nacionalitat estrangera per grups d'edat dels 10 fins als 34 
anys trobem que els grups de joves de 30 a 34 anys representen gairebé un 40% del total 
i que els grups de 15 a 19 i de 20 a 24 anys són els que suposen un percentatge més 
petit.  

7

4

5

7

14 de 10 a 14
de 15 a 19

de 20 a 24
de 25 a 29

de 30 a 34

 

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants. Idescat 
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TREBALL 

Les dades d'aturats es mostren en mitjanes anuals de joves que busquen ocupació, 
agafant el nombre d'aquests l'últim dia de cada més. Si tenim en compte el nombre total 
de joves de 16 a 29 anys la mitjana per l'any 2015 és de 18,9 joves, que representa 
només un 1% de l'atur comarcal. Dins els diferents grups d'edat veiem que el nombre 
d'aturats va augmentant a mida que pugem en el grup d'edat a tots els territoris estudiats. 
Si comparem el municipi amb la comarca hem de pensar que el municipi no s'ha vist tant 
afectat per la crisi pel que fa a l'atur com la resta de la comarca. 

2012 2013 2014 2015

homes 14,4 15,8 11,3 9,7

dones 13,6 10,3 10,2 9,4

total 28 26,2 21,3 18,9  

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Departament de Treball. Idescat. 
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Llorenç del Penedès Baix Penedès 

Font: Elaboració de la DGJ a partir de les dades del Departament de Treball. Idescat. 

 

 

Pel que fa a l'evolució del nombre d'aturats, a la comarca, veiem que aquest ha disminuït 
força entre els anys 2012 i 2015, així com també ha passat al municipi i no es perceben 
diferències de sexe. 
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2.2.2. VISUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT LOCALS – ANÀLISI 
QUALITATIVA 
 
Per visualitzar la política juvenil que s’està duent a terme a Llorenç s’han efectuat 
entrevistes a alguns regidors del consistori i a l’alcalde de Llorenç del Penedès. Aquests 
dirigents locals han aportat la informació de les línies que s’estan seguint actualment des 
d’una perspectiva de transversalitat en la implementació de polítiques de joventut. 
 
A més, s’han fet entrevistes a persones vinculades al món juvenil per una o altra raó, als 
quals hem anomenat “experts”. Amb els resultats obtinguts del buidat de les enquestes i 
entrevistes, hem pogut copsar la visió d’aquestes persones en relació als programes 
locals adreçats a gent jove. Les persones entrevistades han estat: la doctora del CAP 
local, la treballadora social, una professora, cinc dirigents d’entitats juvenils o amb 
vinculació juvenil (socioculturals i esportives), un empresari i un mosso d’esquadra. 
 
Més endavant, transmetem les conclusions extretes d’aquesta visualització per tal 
d’aproximar-nos a la realitat juvenil municipal, però a continuació esbossem les 
característiques estructurals del municipi i els serveis i programes adreçats als joves. 
 
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS: 
 
Recursos humans:  
 
Llorenç del Penedès compta amb la contractació d’una tècnica de cultura i joventut, a 
temps complet i amb la categoria d’administrativa, que també gestiona l’àrea de cultura i 
festes i la biblioteca municipal. La implicació d’aquesta treballadora quant a Joventut és 
aproximadament un 33% del temps de la seva jornada laboral. Les regidores 
responsables d’aquestes àrees també tenen una implicació molt directa en el disseny, 
programació, gestió i avaluació de les activitats i estan recolzades per un equip de govern 
assembleari. A més, l’àrea de cultura i festes compta amb el suport d’una Taula de 
cultura formada per persones que col·laboren en l’organització dels projectes, alguns 
components hi participen a títol individual, com a assessors, altres són representants de 
les dues entitats grans (dos de cadascuna) i un representant de les dues corals. 
 
Quant a l’àrea de joventut, Llorenç del Penedès compta amb el suport tècnic de Jove 
Baix Penedès quan el requereix. 
 
Recursos financers: 
 
L’Ajuntament de Llorenç del Penedès no compta amb un pressupost específic per a 
Joventut. Les propostes es presenten regularment a la Junta de govern local, la qual 
decideix la seva viabilitat econòmica. En global, el pressupost municipal de Llorenç anual 
2016 és de aproximadament 2’7 milions d’euros, els quals es distribueixen segons les 
necessitats de cada regidoria. La partida més fixa del pressupost municipal és la relativa a 
salaris del personal. En el cas de l’àrea de joventut, es destina un 33% del salari de la 
tècnica de cultura i joventut, que correspon a 9.000 euros. Quant a les despeses en 
programes, com hem dit, es van proposant i avaluant segons la necessitat. 
 
És molt important destacar que totes i cadascuna de les entitats locals obtenen una 
subvenció econòmica anual, concedida mitjançant convenis de col·laboració i resolta a 
partir de les programacions que les entitats fan arribar. Les sol·licituds han de contenir la 
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programació anual, els objectius, el pressupost i la valoració dels resultats obtinguts. 
Malgrat l’època d’austeritat generalitzada, aquest suport s’ha anat mantenint regularment, 
la qual cosa és ben rebuda per part de les entitats. A vegades hi ha sol·licituds 
d’aportacions extraordinàries per a actes puntuals que es valoren segons la seva viabilitat. 
 
Recursos funcionals:  
 
Com ha quedat reflectit en el punt 2.1.2. Llorenç disposa d’un seguit d’equipaments i 
serveis susceptibles de ser utilitzats per qualsevol col·lectiu local que els necessiti. Les 
sol·licituds es presenten a l’ajuntament, el qual determina la possibilitat de la seva cessió. 
Degut a la gran activitat social que es du a terme al poble, ja fa molts anys que es va fer 
necessària la creació d’un calendari d’actes local, al qual les entitats es cenyeixen per 
evitar duplicitat d’actes en un municipi tan petit. Per aquest motiu, es fa imprescindible la 
consulta a l’ajuntament a l’hora d’utilitzar els serveis i equipaments municipals. 
 
L’ajuntament posa a l’abast de les entitats un seguit d’ajuts imprescindibles a l’hora 
d’executar les seves programacions. Cedeix i condiciona els espais municipals a l’aire 
lliure sol·licitats –carrers, places,...-, proporciona el lloguer d’ambulàncies i W. C. en actes 
multitudinaris o de risc, cedeix els equips de so, grup electrogen i els espais municipals 
tancats –Casa de cultura, escoles,...-quan calen. 
 
Els recursos funcionals locals tindran una evolució positiva en els propers anys, ja 
que amb el trasllat de les oficines municipals i la biblioteca a l’edifici de nova 
construcció, que s’està duent a terme, quedaran alguns espais buits que  
l’Ajuntament podrà cedir a entitats a manera de seu social. 
 
SERVEIS I PROGRAMES ADREÇATS ALS JOVES 
 
Dins de la transversalitat desitjada des de l’Ajuntament de Llorenç, hi ha diverses 
accions adreçades a joves que es treballen segons diferents estratègies d’actuació. En 
primer lloc, desglossem la situació actual d’aquesta realitat, posteriorment, veurem les 
opinions copsades per a experts i joves. 
 

• Educació: 
- Llorenç del Penedès compta amb una Llar d’Infants Municipal i un C. E. I. P., no 

té institut i els joves es desplacen principalment a la Bisbal del Penedès i a l’Arboç 
a formar-se en Educació Secundària Obligatòria (hi ha servei d’autocar gratuït per a 
aquests usuaris) i Batxillerat (fins el moment només hi ha servei d’acompanyament 
al matí, facilitat pel Consell Comarcal del Baix Penedès a canvi d’una quota 
trimestral mòdica, però els joves s’han d’anar a buscar al migdia). Hi ha joves que 
van a altres municipis com El Vendrell, Vilafranca del Penedès etc. a realitzar cicles 
formatius (generalment, amb tren -cal acompanyar-los fins a l’estació de l’Arboç i 
anar-los a buscar). Els universitaris no tenen més remei que traslladar la seva 
residència als lloc on reben els seus estudis (Tarragona, Barcelona, Girona o 
Lleida), tot i que alguns es desplacen amb tren o vehicle particular per anar i venir 
diàriament, principalment de Tarragona o Barcelona. 

- Des de les regidories de cultura i joventut es proposen diversos cursos de formació 
no reglada a la Casa de cultura adreçats a joves, com poden ser cursos d’anglès, 
de català, noves tecnologies, manipulador d’aliments, fotografia,... 

- Des de les regidories de joventut, cultura, esports i benestar social cada any 
s’organitzen conferències i tallers amb temàtiques específiques de Joventut. 
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- A l’estiu l’ajuntament organitza unes accions de formació en el lleure per a infants i 
joves de 3 a 16 anys. Són els Casals d’estiu, dividits en tres grups segons les 
edats. 

- El PIJ Llorenç acull diverses activitats formatives en el món del lleure generades 
des del projecte comarcal Jove Baix Penedès i en fa partícips els seus joves. 

- Per al proper estiu l’Ajuntament es planteja oferir unes classes d’anglès adreçades 
a joves estudiants universitaris per ajudar-los a obtenir el nivell necessari per 
aconseguir les seves titulacions. 
 

 
• Participació: 
- Tal i com hem esmentat en punts anteriors, la participació juvenil a Llorenç del 

Penedès és excepcional gràcies a la iniciativa de molts joves que van al capdavant 
d’entitats i grups.  

- La participació democràtica es fa palesa també en l’assistència juvenil a algunes 
accions que s’han promocionat des de la regidoria de Joventut com els Processos 
participatius amb els joves de Llorenç.  

- Des de la regidoria de cultura es dóna pas a les veus joves dins de la Taula de 
cultura, a partir de les crides ciutadanes, però la resposta és minsa. 

- Les entitats poden mantenir un contacte directe amb els regidors a l’hora d’exposar 
els seus projectes, per aquesta finalitat poden concertar entrevistes trucant a les 
oficines municipals o a la Casa de cultura. 

 
 
• Salut, esport i medi ambient: 
- Des de les regidories de joventut i esports cada any es duen a terme diversos actes 

que tenen a veure amb la salut com són xerrades, sortides o campanyes puntuals 
al Punt d’Informació Juvenil, que també s’adhereix a les campanyes de Jove 
Baix Penedès per fomentar els bons hàbits i prevenir malalties i addiccions. 

- La regidoria d’esports proposa el treball conjunt amb les entitats esportives per 
organitzar activitats encaminades a la pràctica de l’esport i dóna suport a les 
propostes que rep des de diferents àmbits per dur a terme accions puntuals 
esportives. 

- La regidoria de medi ambient organitza diverses accions encaminades a vetllar per 
la conservació del nostre entorn.  

- Durant tot l’any apareixen a la circular informativa mensual consells i informacions 
al voltant del reciclatge i la utilització dels serveis de neteja que hi ha a l’abast dels 
vilatans a cada barri. 

 
 
• Cultura: 
- Des de les regidories de Joventut i cultura es recolzen especialment les accions 

socials encaminades a la difusió i reivindicació de la llengua i la cultura catalanes. 
- Insistim en el paper mediador que l’Ajuntament de Llorenç del Penedès fa entre 

les entitats i els vilatans perquè aquestes puguin desenvolupar les seves 
programacions culturals anuals. 

- La Biblioteca-telecentre municipal té un paper important en aquesta àrea, 
realitzant diverses programacions de potenciació de la lectura i difusió de la 
literatura, a banda de ser un servei de caire bàsicament cultural. Als horaris 
d’obertura, a la tarda, acull molts joves de diverses procedències, amb pocs 
recursos, que venen al centre a utilitzar el servei de connexió a Internet. 

- Els ajuts a joves creadors es potencia segons les demandes. 
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• Ocupació: 
- L’ajuntament vetlla per afavorir la contractació de joves de Llorenç quan requereix 

personal per accions temporals (Casals d’estiu, gestió de la piscina municipal, 
tasques de reforç a la brigada municipal,...). 

- La Casa de cultura municipal té instal·lada al vestíbul una cartellera d’autoconsulta 
on tothom pot publicar ofertes o demandes de feina. La cartellera es va actualitzant 
amb les ofertes rebudes per part de diverses empreses de treball temporal. 

- Des de l’ajuntament es dóna informació regularment a la circular mensual del 
Servei d’Ocupació Municipal L’Eina del Vendrell. La pàgina web municipal 
www.llorenc.cat facilita la recerca de feina mitjançant links de diverses empreses de 
treball temporal. 

- El PIJ Llorenç compta amb documentació per a joves emprenedors que volen 
instaurar la seva pròpia empresa mitjançant la informació generada des de la 
Direcció general de Joventut.  

- El PIJ Llorenç ofereix assessorament sobre l’ocupació juvenil i dóna suport als i 
les joves a l’hora de realitzar el seu currículum. 

- El PIJ Llorenç dóna continuada informació als i les joves sobre programes 
d’ocupació juvenil, com la Garantia Juvenil o l’Start. Utilitza canals com la pàgina 
Facebook, el WhatsApp o la circular informativa mensual, que es reparteix casa a 
casa. 

- Llorenç no té massa ofertes laborals d’empreses perquè té poca indústria i 
l’economia es basa en el petit comerç. 

 
 
• Habitatge: 
- Des de l’ajuntament es dóna informació regularment a la circular mensual sobre el 

servei que ofereix la Borsa d’habitatge jove comarcal, per mantenir informats als 
possibles llogaters i als joves que cerquen pisos de lloguer. 

- L’Ajuntament té l’objectiu a mitjà termini d’obtenir pisos de lloguer econòmic per a 
persones amb mancances. Aquest programa s’activarà en el moment que hi hagi 
possibilitat d’acomplir totes les previsions. 

 
 

• Cohesió social / mobilitat: 
- El PIJ Llorenç pertany al projecte comarcal Jove Baix Penedès des de la seva 

creació. Llorenç del Penedès ha obtingut sempre el suport dels tècnics d’aquest 
projecte. La seva qualitat de comarcal afavoreix en gran mesura als municipis petits 
perquè apropa als joves les diferents realitats que hi ha al voltant del seu poble.  

- Quant a la mobilitat juvenil, aquesta queda totalment limitada a la utilització de 
vehicles particulars, doncs l’oferta comarcal és minsa, en horaris limitats, poc 
flexibles i nul·la als vespres-nit.  

- L’ús de cotxes particulars és una realitat assumida pels joves d’un municipi com el 
nostre. 

- La població llorencenca està permanentment informada mitjançant: una circular 
mensual que es reparteix casa per casa, amb totes les activitats que es generen 
des de l’ajuntament i de les entitats; un butlletí trimestral editat des de l’ajuntament; 
la pàgina web municipal; la pàgina Facebook per als i les joves; cartelleria; etc. 
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L’OPINIÓ DELS EXPERTS: 
 
Recursos humans:  
En aquest eix hem observat que gairebé tots els experts són coneixedors de l’existència 
de l’àrea de joventut de l’ajuntament així com de la seva responsable política, tot i ser un 
càrrec recentment assumit – des del mes de maig de 2016. Saben com mantenir el 
contacte directe amb ella, mitjançant entrevistes concertades, que sol·liciten venint a la 
Casa de cultura per demanar hora o bé amb instàncies presentades a l’ajuntament.  
 
Els experts també tenen constància del servei d’informació juvenil local –PIJ- , però 
barregen en moltes ocasions la figura de la seva responsable, en ser aquesta una tècnica 
compartida amb altres regidories. Això els provoca dubtes sobre qui gestiona realment el 
PIJ, citen a la persona amb inseguretat, dient que saben que treballa a la Casa de cultura, 
però sense ubicar-la concretament en aquest lloc de feina. 
 
Per altra banda, esmenten tècnics de l’Oficina jove del Vendrell, que solen col·laborar en 
accions a Llorenç i també els serveis d’assistència social com a referents juvenils locals. 
La majoria esmenten les entitats locals també en aquesta mateixa línia d’acolliment 
d’inquietuds juvenils. 
 
Recursos funcionals i financers: 
El grup d’experts entrevistats són conscients de la realitat de Llorenç –municipi petit i amb 
pocs recursos. Recolzen la ideologia austera de l’Ajuntament -alguns d’ells han format 
part d’entitats locals i saben que l’Ajuntament sempre mira d’estar al seu costat. 
 

Els experts coneixen alguns projectes no generats des de l’Ajuntament, però dels quals 
Llorenç se’n beneficia (Garantia Juvenil, Jove Baix Penedès, Oficina Jove de treball, 
Borsa d’habitatge jove,...). També coneixen els programes locals (Participació juvenil, 
cursos, activitats de les entitats,...). 
 

També saben quins són els equipaments existents al municipi i els usos que ofereixen 
(Casa de cultura, zona esportiva, piscina municipal, parcs i jardins,...). Esmenten 
constantment les entitats culturals com a llocs de trobada juvenil però  troben a faltar un 
espai municipal específic de joves, un que es puguin auto gestionar amb el suport de 
l’Ajuntament, però de manera autònoma. 
 
Serveis i programes adreçats als joves: 
 
Educació: 
Els experts observen que en general hi ha una oferta educativa adient al tipus de municipi 
petit que és Llorenç, tot i que alguns trobarien bé que hi hagués institut públic o que a 
Llorenç es pogués fer algun mòdul. Valoren la proposta que hi ha a Llorenç de formació 
no reglada que, junt amb la formació en el lleure de Jove Baix Penedès, troben 
adequada, perquè és propera i facilita a la gent el transport. Sorgeix alguna proposta 
perquè, des de l’administració, es faci un anàlisi de la situació actual per tal d’estudiar quin 
tipus de formació podria anar millor al poble. 
 

Molts experts es fan ressò de la tasca formativa que les entitats locals fan adreçades al 
jovent (ens referim al fet d’aprendre coses a partir de les seves experiències) 
 

Quant a la comarca, alguns desconeixen quina és la realitat formativa, però troben a faltar 
més varietat de cicles formatius. Proposen formació en robòtica i noves tecnologies. 
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Participació: 
Aquí, el coneixement de l’associacionisme llorencenc es fa molt palès entre els experts. 
Tots coneixen les entitats que estan implicades en la nostra societat. Troben que les 
entitats aporten un enriquiment personal als joves i les joves participants. Valoren molt 
especialment els processos participatius que l’Ajuntament treballa juntament amb els nois 
i noies, perquè els aporta bagatge personal. Comenten que no es pot cometre l’errada 
d’organitzar accions per als joves sense saber què opinen. El grup d’experts, sent 
coneixedors d’aquesta realitat, valoren la participació juvenil com el punt més fort del 
municipi. Es mostren contents de tenir un jovent tan involucrat. 
 
Els experts consideren que és fonamental que es creï un diàleg entre els joves i 
l’Ajuntament. No veuen massa problema a nivell d’entitats quant a la relació amb 
l’administració però no saben com els joves hi poden accedir a nivell personal a l’hora de 
fer arribar les seves demandes, pel fet que el PIJ no està prou reconegut. Creuen que els 
processos participatius s’haurien de potenciar. 
 
Els dirigents d’entitats tenen més informació sobre la Taula de cultura i la manera de 
contactar amb les regidores per fer arribar suggeriments i sol·licituds. 
 
Hi ha un gran desconeixement dels grups de joves amb causes comunes, sense estar 
associats, com per exemple, grups de joves que fan música o que fan running o bicicleta. 
 
Salut, esports: 
Quant al tema de la salut, els experts troben que el poble està prou cobert amb el CAP. 
Llorenç és un municipi amb bastants serveis com odontologia, geriàtric, podologia, 
farmàcia, quiromassatgista, nutricionista,... per aquest motiu només sorgeix la inquietud 
del servei de pediatria, pel qual les famílies s’han de desplaçar a l’Arboç. 
 

El servei d’infermeria que hi ha als instituts, també està molt ben considerat pels experts, 
doncs els joves tenen un recolzament confidencial (tot i que és un servei restringit als 
alumnes dels centres).   
 

Fan una bona valoració de les diferents xerrades i campanyes informatives que 
l’ajuntament i les entitats ofereixen als vilatans i vilatanes. 
 

Amb tot, sorgeix repetides vegades una forta preocupació per la situació juvenil actual, 
amb joves amb problemes psicològics i físics provocats per conductes inadequades. 
Consideren que cal insistir en els missatges de prevenció de conductes de risc i rebaixar 
l’edat d’incidència amb accions preventives. 
 

Quant als esports, també sorgeix una valoració dels experts bona en relació als espais 
municipals. L’oferta és reduïda tot i que, diuen, cal optimitzar-los al màxim sent un poble 
tant petit. Es podrien fer  més accions d’oci i lleure aprofitant aquests espais. 
 
Cultura, oci: 
Retorna l’opinió generalitzada de la manca d’un local per a joves, però en qüestió d’oferta 
lúdica es considera suficient per a les dimensions del poble. Hi ha diversos bars musicals i 
zones verdes, com places, on els joves es troben. Aquests llocs sovint organitzen 
actuacions en directe o sopars i són un recurs obert a tothom. 
 

Per altra banda, hi ha les dues entitats socials, El Centre i La Cumprativa, que ofereixen 
una variada oferta cultural cada setmana, així com l’Ajuntament que, generalment, 
organitza actes relacionats amb les festes populars. 
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Ocupació: 
Els experts saben que hi ha molt poca oferta a Llorenç. Coneixen els serveis de tipus 
comarcal: L’Eina, el SOC, l’Oficina Jove de Treball, INEM, ETT’s, Borses de treball de 
les universitats,... També esmenten la funció dels portals web per a la recerca de feina. En 
canvi, no saben què es fa a Llorenç per afavorir la inserció laboral dels joves. Pocs 
esmenten el PIJ o la cartellera d’autoconsulta de la Casa de cultura,... Donat que 
l’Ajuntament difon les accions mensualment, casa a casa, alguns recorden haver sentit 
alguna cosa del programa Garantia Juvenil, però poca cosa més. 
 
Habitatge: 
El tema de l’habitatge és bastant problemàtic segons els experts. No hi ha pisos de lloguer 
assequibles i no hi ha ajuts per als joves. És un problema estès a totes les franges d’edat, 
no només als joves. Hi ha una certa reivindicació d’habitatge social en els comentaris. 
 
Cohesió social, mobilitat: 
El tema de la mobilitat per als joves de Llorenç es valora com un punt feble a la comarca, 
doncs tothom necessita vehicles privats per desplaçar-se. Els experts coincideixen en el 
fet que les famílies s’organitzen per portar els joves amunt i avall fins que poden conduir. 
 

També sorgeix la realitat dels estudiants universitaris, que sovint han d’anar a viure fora. 
El tren de l’Arboç està molt ben valorat perquè, malgrat tot, està només a 5 km. 
 

El projecte comarcal Jove Baix Penedès és reconegut entre els enquestats, els quals 
coneixen bastant les seves gestions. Saben que Llorenç pertany al projecte. 
 

El butlletí informatiu mensual, que es reparteix a cada casa, continua sent el més valorat a 
l’hora de comunicar les informacions al poble. També esmenten com a molt útil la pàgina 
web municipal. 
 
Observem que, fora dels ítem marcats des de l’entrevista, sorgeix una forta preocupació 
per part dels experts envers una nova tendència, realitzada per joves de molt curta edat i 
relacionada amb el vandalisme. També hi ha una inquietud envers algunes famílies que 
han ocupat diversos habitatges buits o espais particulars, com granges o magatzems. 
 

Sobre aquest aspecte, els experts coincideixen en que caldria rebaixar l’edat d’incidència  
(a partir de 13 anys). 
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L’OPINIÓ DELS I LES JOVES 
 
La tercera acció que hem realitzat per analitzar la realitat juvenil de Llorenç ha estat les 
enquestes realitzades a un grup de joves representatius de totes les edats i situacions. 
Així doncs, s’ha pogut copsar l’opinió de 21 joves de 16 a 29 anys (nois i noies, 
independitzats o no, treballant, estudiant, nouvinguts,...)  
 
Per dur a terme l’anàlisi s’ha fet el buidat de les respostes obtingudes pel grup de joves en 
els eixos: educació, treball, habitatge, participació, salut, cultura, esports, cohesió social i 
mobilitat. 
 
Recursos humans: 
- En general els joves entrevistats saben de l’existència de la regidoria de joventut de 
Llorenç. Coneixen la regidora, tot i ser un càrrec de recent incorporació. Coneixen la 
tècnica de joventut, però la identifiquen com “part d’un tot” degut a la transversalitat en les 
tasques desenvolupades per aquesta persona, és similar a la sensació transmesa pels 
experts. 
 

- La gran majoria diuen que poden contactar amb la regidora de joventut –a través de la 
tècnica, mitjançant instància a l’ajuntament,...- però moltes vegades ho fan en espais 
informals, al carrer.  
 
Recursos funcionals i financers: 
- Quant als programes específics per a ells, els joves barregen bastant els conceptes –
només es mostren coneixedors dels processos participatius, però entenen la resta de 
programes com un projecte comú per a tota la societat llorencenca. També es mostren 
coneixedors del teixit associatiu local, el qual identifiquen generalment amb joventut, 
especialment, les entitats esportives. 
 
- Els joves saben perfectament de l’existència del projecte comarcal Jove Baix Penedès i 
tenen bastant més clar el paper essencialment juvenil que el servei desenvolupa a la 
comarca, però no saben dir gaires programes concrets. Els que van a l’institut vinculen 
Jove Baix Penedès a les accions informatives que es fan als seus centres i també amb 
els projectes que itineren pels pobles, com exposicions i carpes de la Festa Major. Els que 
han estat usuaris directes d’algun programa saben definir més la seva funció. 
 
- Quant als espais municipals, saben quins són els que poden utilitzar. Tot i que saben que 
la majoria són per a totes les edats, els entenen com a bàsicament juvenils (Biblioteca, 
Telecentre, Zona esportiva, zones verdes,...). De la comarca ens diuen que n’utilitzen 
pocs: la Biblioteca del Vendrell, alguns equipaments esportius de pobles veïns i poca 
cosa més.  
 

-És una reivindicació constant la dotació d’un espai específic per a joves, ja que les 
entitats privades no es consideren obertes a tothom. 
 

-Una altra  inquietud juvenil és el fet de tenir un espai cobert a l’hivern, on poder fer 
activitats amb participació de molta gent. 
 
- Els joves associats saben de l’existència del suport que l’Ajuntament dóna a les entitats 
en forma de subvenció econòmica i de recursos. Els no associats no tenen constància 
d’aquest fet. 
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Educació: 
- Els i les joves de Llorenç són conscients que Llorenç és un municipi molt petit i, per tant, 
els recursos locals en formació són correctes. El fet de no tenir institut al poble no els 
suposa massa problema, perquè hi ha transport. Els alumnes de Batxillerat organitzen 
vehicles entre les famílies. Tenen assumit el handicap del transport una vegada acabat els 
seus estudis a l’institut, saben que hauran de desplaçar-se constantment o anar a viure a 
fora. També es queixen dels preus abusius de les carreres universitàries. 
 

- A la comarca, troben escassa l’oferta en mòduls professionals i proposen ajuts 
econòmics per als qui no puguin pagar-se aquests estudis.   

-Llencen propostes discretes a l’ajuntament per fer cursos de diversa índole, com 
d’idiomes, xerrades informatives sobre la tipologia d’estudis, orientació professional,... 
 
Participació: 
- Els joves enquestats són coneixedors de la tasca que fan les entitats locals. Fins i tot els 
joves no associats saben que hi ha les entitats culturals grans i les esportives, tot i que en 
facin un ús molt petit o nul.  
 

-Des que es fan Processos participatius, troben que estan més vinculats amb 
l’administració, es consideren més valorats/des. Amb tot, sorgeix la inquietud d’obrir la 
participació juvenil en diferents decisions locals, perquè creuen que podrien involucrar-se 
en algunes accions per exemple de caire social. 
 
Salut i esports: 
- Aquest punt està ben valorat pels joves i les joves. Consideren que Llorenç compta amb 
una serveis sanitaris adequats a les dimensions del municipi. Saben de l’existència de 
l’Hospital Comarcal i dels serveis d’urgències propers. 
 

- Els esports que es poden practicar a Llorenç estan ben valorats pels i les joves. La 
mancança més fefaent és l’existència d’un pavelló cobert per practicar l’esport als mesos 
d’hivern.  
 
Cultura, oci: 
- Els joves es manifesten satisfets amb l’oferta lúdica i cultural de Llorenç. Hi ha diversos 
bars d’oci nocturn i les entitats i l’ajuntament programen activitats de diversa índole del 
seu interès.   
 

- La reivindicació d’un local per a joves sorgeix tothora, sobretot creuen que manca de 
cara als mesos d’hivern.  
 
Ocupació: 
- Els joves no coneixen el servei del PIJ com a servei de suport a la recerca de feina, tot i 
que ofereix el servei d’assessorament i de derivació a altres serveis més grans. Els que 
busquen feina s’adrecen directament a l’Eina del Vendrell o a pàgines web 
especialitzades. També reparteixen currículums a les empreses on creuen que poden tenir 
alguna opció, bàsicament de la comarca sempre. Molts joves no coneixen cap servei 
d’assessorament laboral a la comarca. 
-Hi ha qui demana una borsa de treball local, de la qual voldrien tenir informació 
regularment. 
 

-Llorenç no és un municipi especialment castigat per l’atur. Els joves enquestats només es 
queixen dels sous baixos que es cobren, però no de la manca de feina. 
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Habitatge: 
-La majoria d’enquestats/des reclamen pisos de lloguer amb preus accessibles per a ells i 
proposen ajuts des de l’administració per poder-se quedar a viure al seu poble. Cap es 
planteja l’adquisició d’un habitatge. 
 
Cohesió social, mobilitat: 
- Els joves de Llorenç tenen molt assumida la necessitat del vehicle privat per qualsevol 
cosa, ja que el servei de transport comarcal està limitat i l’intercomarcal encara ho està 
més. Generalment diuen que es desplacen per estudiar, per treballar i per lleure a 
municipis veïns. 
 

-Sorgeix alguna proposta de creació d’un carril bici. 
 

- El tren també és un mitjà de referència, ja que tenen les estacions de l’Arboç. 
-Els joves diuen assabentar-se de les activitats que es fan al poble mitjançant: el boca-
orella; la circular informativa municipal i el Facebook si algú penja un esdeveniment. El 
WhatsApp pels processos participatius també està ben valorat. 
 
2.2.3. DIAGNÒSTIC 
 
Després de relacionar i comparar les diferents informacions extretes a l’anàlisi de la 
realitat detectem aquestes necessitats: 
 

EIX CONCLUSIONS ACCIONS  
EDUCACIÓ 

 

- Calen més cursos de formació no 
reglada adreçats a joves. 

-Organitzar cursos d’idiomes i 
altres matèries 

PARTICIPACIÓ - Cal més apropament a l’ajuntament, 
fomentar el diàleg, s’han de potenciar 
trobades de joves 
 

-És imprescindible el suport que les 
entitats reben de l’Ajuntament 
 

-Potenciar la participació 
juvenil local 
 

-Potenciar l’associacionisme 
 

SALUT, ESPORTS 
 

- Caldria incidir en la prevenció de 
conductes de risc. Les xerrades i 
campanyes informatives són 
necessàries. 
 

-S’haurien de rendibilitzar els recursos 
esportius mentre no hi hagi un pavelló 
cobert. 

-Promocionar la pràctica 
d’hàbits saludables a curta 
edat 
 

CULTURA I OCI 
 

-Els joves no saben on anar a l’hivern 
 

 

-Potenciar activitats juvenils a 
l’hivern a la Casa de cultura 
 

OCUPACIÓ - Desconeixement del PIJ com a 
centre assessor de recerca de feina. 
 

- Desconeixement dels centres 
assessors comarcals. 
 

-Caldria una borsa de treball local 

-Donar a conèixer el PIJ com a 
centre assessor en ocupació 
 
-Crear una borsa de treball 
local 
 

 
HABITATGE 

 

- No hi ha habitatge jove al poble. -Promoure l’habitatge social 

COHESIÓ SOCIAL i 
MOBILITAT 

 

-Els joves no coneixen el PIJ com a 
centre d’assessorament juvenil 
 
 

-L’Ajuntament proporciona suficient 
informació de les accions que es 
generen al poble. 

-Optimitzar els serveis juvenils 
locals i comarcals 
 

-Continuar els sistemes de 
difusió establerts 
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3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Uns vegada obtingudes les conclusions de la diagnosi, l’Ajuntament vol posar més èmfasi 
en el treball relacionat amb dos dels eixos, que consideren destacables per sobre dels 
altres: Ocupació i participació.  
 
Tot seguit exposem els objectius generals del Pla Local de Joventut 2016-2019: 
 
OBJECTIUS GENERALS  

 
1. Facilitar l’emancipació juvenil 

2. Potenciar la participació juvenil local  

3. Optimitzar els serveis informatius (local i comarcal) 
 

Dels objectius generals especificats sorgeixen els següents específics, que concreten les 
prioritats de treball d'aquest document: 
 
OBJECTIU GENERAL 1: Facilitar l’emancipació juvenil 
 

Objectius específics: 
 

1.1. Difondre els recursos existents (locals, comarcals i generals) per a la recerca de feina 
1.2. Organitzar formació no reglada de temàtica diversa 
1.3. Crear una borsa de treball local 
 

Actuacions: 
 

- Informar de qualsevol tipus de programes d’inserció laboral que es produeixi (Garantia 
Juvenil, Start,...) a la circular informativa mensual i a les xarxes socials Facebook i 
WhatsApp i també a la pàgina web de l’ajuntament, indicant el PIJ com a servei 
especialitzat. 
- Organitzar o acollir cursos de curta durada sobre temàtica variada (inserció laboral, 
idiomes, hàbits saludables,...) 
-  Atorgar ajuts econòmics als joves en l’oferta formativa local 
- Crear una borsa de treball local  
 
 
OBJECTIU GENERAL 2: Potenciar la participació juvenil local 
 

Objectius específics: 
 
2.1. Crear espais per treballar conjuntament amb els joves les polítiques juvenils 
2.2. Donar a conèixer el PIJ com a punt de recollida de suggeriments 
 
Actuacions: 
 

- Convocar regularment espais de trobada amb joves perquè participin en el disseny 
d’activitats. 
- Crear un o diversos grups de WhatsApp per arribar als joves de manera ràpida i 
potenciar la resta de xarxes socials. 
- Organitzar o coorganitzar noves accions a partir de la demanda juvenil 
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OBJECTIU GENERAL 3: Optimitzar els serveis juvenils (local i comarcal) 
 

Objectius específics: 
 

8.1. Continuar formant part del projecte comarcal Jove Baix Penedès 
8.2. Donar a conèixer la funció del PIJ com a servei juvenil 
 

Actuacions: 
 

- Renovar el conveni de col·laboració amb Jove Baix Penedès 
- Difondre la imatge del PIJ i els serveis que ofereix de manera regular. 
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4. CRITERIS METODOLÒGICS 
 
Els criteris metodològics per dur a terme el Pla Local de Joventut de Llorenç del 
Penedès estan basats en els principis rectors del Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya, per aconseguir la transversalitat desitjada amb la participació de tots els 
agents implicats. 
 

• Participació 
 
Per fer el Pla Local s’ha demanat l’opinió de 21 joves de diverses edats. Aquest fet ha 
estat molt enriquidor per poder dinamitzar les accions que es volen generar. 
 
Analitzant l’opinió de les persones enquestades, l’Ajuntament vol continuar -i potenciar 
encara més- els Processos participatius amb joves. Aquests espais de trobada són molt 
adequats per afavorir la seva relació amb l’administració local. Es volen proposar petites 
accions que, en un futur, poden fer-se més grans depenent de la resposta ciutadana. La 
veritat és que els Processos que s’han desenvolupat fins el moment aporten una 
corresponsabilitat ben valorada per part del poble. 
 
Els processos participatius afavoreixen una oportunitat perquè els i les joves puguin 
desenvolupar-se en un ambient democràtic que els agrada. 
 
Possiblement, es continuarà amb la dinàmica del poble de parlar amb els regidors i els 
tècnics de manera més informal, però aquesta també és una metodologia a tenir en 
compte donades la realitat de Llorenç, poble petit on tothom es coneix. Des de la regidoria 
es vol crear un ambient proper. 
 
L’Ajuntament continuarà endavant amb els seus sistemes de difusió envers la ciutadania 
perquè, de moment, funcionen, però també es vol fer incidència en l’àmbit juvenil en el 
servei de WhatsApp, el qual es vol potenciar mitjançant grups de diversos interessos. 
 

• Transformació 
 
La realitat social canviant, amb una situació poc adequada pels joves, amb generacions 
cada vegada més precoces quant als seus comportaments, comporta que l’Administració 
hagi d’anar adaptant-se a les noves situacions. Per aquest motiu, el Pla Local ha de 
contemplar millores en relació a ocasions passades. 
 
Per aquest motiu, el Pla Local de Llorenç, vetllarà perquè qualsevol inquietud juvenil sigui 
escoltada i, en el possible, gestionada degudament.  
 
L’Ajuntament de Llorenç vol fer especial incidència en els col·lectius juvenils desfavorits, 
ajudant-los en la mesura de les seves possibilitats. També tindrà en compte la participació 
de joves de diverses procedències i situacions. 
 

• Integralitat 
 
Llorenç del Penedès és un municipi molt petit en extensió i també en nombre d’habitants. 
Aquest fet proporciona mancances, però cal tenir en compte que els avantatges també en 
són molts. Per exemple, els i les responsables de les diferents regidories treballen 
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conjuntament i les entitats locals, també. A més, tenint en compte el caràcter transversal, 
ja de per sí, de l’àrea de Joventut, la implicació de tot tipus d’àrees i de responsables 
queda implícit en molts apartats. 
 
Des de l’Ajuntament es treballa de manera transversal i interdepartamental, doncs els 
projectes contemplen sovint la intervenció de diversos actors relacionats tots amb tots. 
Quant a joventut, queden implicades les regidories de cultura, medi ambient, esports, 
benestar social, ocupació,... de manera ineludible. 
 
Per altra banda, a nivell interinstitucional, es indiscutible la bona valoració del treball en 
xarxa i cohesió tècnica que l’àrea de Joventut de Llorenç obté del projecte comarcal Jove 
Baix Penedès,el qual facilita en gran manera l’opció a acollir i aplicar programes que no 
es podrien oferir a nivell municipal.  
 
A nivell comarcal Llorenç del Penedès també treballa algunes accions a través el Consell 
Comarcal del Baix Penedès en totes les seves àrees i manté bona relació amb els 
municipis del voltant a l’hora de col·laborar en l’organització d’esdeveniments, sovint es 
produeix la cessió d’equipaments entre un i altre o es col·labora en la difusió dels actes 
multitudinaris que es generen. 
 
A més el municipi compta amb el recolzament d’altres ens com l’Institut d’Estudis 
Penedesencs, l’Institut Català de la Dona,... i, evidentment, de l’Excel·lentíssima 
Diputació de Tarragona o de la Generalitat de Catalunya i els seus diversos 
departaments a l’hora d’organitzar esdeveniments. 
 

• Qualitat 
 
L’Ajuntament de Llorenç del Penedès és molt conscient de la seva realitat, limitada per 
les seves petites dimensions i escassos recursos financers i humans. Amb tot, la 
metodologia austera de l’equip de govern provoca una concreció dels objectius que es 
volen assolir a fi efecte que siguin del tot viables. El consistori treballa de manera comuna 
per aconseguir uns resultats òptims i que tinguin una repercussió social ben valorada per 
la ciutadania. 
 
L’Ajuntament continuarà reclamant la col·laboració de l’Oficina Jove del Baix Penedès 
a través del projecte comarcal Jove Baix Penedès, perquè, on no es pugui arribar a nivell 
local, es pugui aconseguir amb el suport del projecte. 
 
S’intentarà que totes les propostes i programes proposats estiguin adaptats als nous 
temps, amb la implementació de les tecnologies actuals. 
 
Es mirarà de fer una avaluació continuada, incloent les opinions de les diverses parts 
afectades i, principalment, dels joves. 
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5. PROGRAMES 
 
Una vegada valorades els objectius estratègics extrets de l’anàlisi de la realitat juvenil, 
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès tindrà en compte els següents programes durant 
els propers quatre anys. 
 
 
PROGRAMA  1 

 
EMANCIPACIÓ JUVENIL  

 

ESTRATÈGIES 
D'ACTUACIÓ EDUCACIÓ, HABITATGE, TREBALL, INFORMACIÓ 
 

OBJECTIUS  

-Difondre els recursos existents (locals i comarcals) per a la 
recerca de feina 
 

-Implementar una borsa de treball local 
 

-Donar a conèixer als/les joves programes d’inserció laboral 
(Garantia Juvenil, Start,...). 
 

-Continuar l’oferta formativa anual i potenciar nous cursos i tallers 
específics per a joves, donant facilitats als usuaris i usuàries 
 

-Afavorir l’habitatge social 
 
-Potenciar la contractació de joves del municipi en projectes de 
gestió locals. 

 

DESCRIPCIÓ 

-Des del PIJ Llorenç s’informarà regularment als /les joves 
mitjançant els mitjans locals dels recursos per a la recerca de 
feina i dels programes d’inserció laboral que es generin. 
 

-S’aplicaran ajuts econòmics als joves en els cursos consolidats 
dins de la programació anual (català, anglès i informàtica) 
 

-Es treballarà per organitzar una Borsa de treball local, per 
apropar l’oferta laboral als joves del municipi 
 

-Es contractaran joves llorencencs i llorencenques en accions 
com: Casals d’estiu, brigada municipal de suport, manteniment de 
la piscina a l’estiu,... 

 

DESTINATARIS Joves de 16 a 29 anys 
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PROGRAMA  2 

 
LA PARTICIPACIÓ JUVENIL 

 

ESTRATÈGIA 
D'ACTUACIÓ PARTIPACIÓ 
 

OBJECTIUS  

- Crear espais de trobada per treballar conjuntament amb els 
joves les polítiques juvenils (Processos participatius) 
 
- Donar a conèixer el PIJ com a punt de recollida de suggeriments 
 
-Afavorir la participació de joves no associats i nouvinguts 
 
-Recolzar les entitats locals amb participació juvenil  
 
- Potenciar noves iniciatives esportives a partir dels suggeriments 
juvenils 
 
-Organitzar juntament amb els i les joves diverses accions d’oci 
juvenil. 

 

DESCRIPCIÓ 

- Aquesta acció preveu la creació de processos participatius amb 
els joves perquè s’impliquin en la realització de les activitats i 
afavorir el diàleg entre els joves i l’ajuntament. Es tracta 
d’organitzar algunes convocatòries de periodicitat a determinar 
amb ells mateixos.  
 
- A partir d’aquesta participació més colze a colze, es potenciarà 
la participació de joves no associats, doncs la convocatòria es 
faria oberta a tot el poble. 
 
- Des del PIJ Llorenç es donarà més rellevància a les xarxes 
socials com a element de suport per convocar als i les joves i 
escoltar la seva veu. 
 
-L’Ajuntament continuarà concedint ajuts econòmics anuals 
mitjançant convenis i amb la dotació de recursos infraestructurals 
a les entitats locals quan aquestes ho requereixin 

 

DESTINATARIS Joves de 15 a 29 anys 
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PROGRAMA  3 

 
ELS SERVEIS JUVENILS LOCALS I COMARCALS 

ESTRATÈGIA 
D'ACTUACIÓ COHESIÓ SOCIAL 
 

OBJECTIUS  
- Continuar formant part del projecte comarcal Jove Baix 
Penedès 
- Donar a conèixer la funció del PIJ com a servei juvenil 

 

DESCRIPCIÓ 

- Es renovarà el conveni de col·laboració amb Jove Baix 
Penedès i es participarà activament en les accions generades per 
aquest projecte comarcal 
- S’instaurarà el repartiment casa per casa d’una circular mensual 
específica per als joves amb color especial perquè la identifiquin 
ràpidament, donant així rellevància al paper del PIJ Llorenç. 

 

DESTINATARIS Joves de 15 a 29 anys 
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6. RECURSOS 
 
El Pla Local de Joventut de Llorenç del Penedès dependrà dels següents recursos 
humans, infraestructurals i financers 
 

• Recursos humans 
 
Fins el moment es compta amb la intervenció de la tècnica compartida de les regidories 
de Cultura, Festes i Joventut, comptant una dedicació aproximada d’un 33 % a les 
tasques pròpies de d’aquesta àrea. Aquesta tècnica és la responsable del Punt 
d’informació juvenil des de la seva vessant purament informativa fins a la programació i 
gestió d’activitats. 
 
La regidora de Joventut, a banda de la seva vessant de responsable primera, també 
col·labora directament en l’organització d’esdeveniments. 
 
Per altra banda, comptem amb l’ajut dels companys tècnics de l’Oficina jove del Baix 
Penedès davant de qualsevol dubte o consulta i també en el suport personal a l’hora 
d’organitzar Processos participatius o altres events. 
 
Per altra banda, la brigada municipal també dóna valuosos cops de mà a l’hora 
d’organitzar actes al carrer o que comportin moviment d’infraestructures (taules, cadires, 
tancament de carrers, muntatge d’escenaris,...) 
 

• Recursos infraestructurals 
 
Aquests seran els propis d’un municipi com el nostre: edificis municipals (aula, biblioteca, 
sala d’exposicions, material municipal (taules, cadires, escenari, grup electrogen, 
projector, sala d’ordenadors,equips de so,...). 
 

• Recursos financers 
 
Com hem esmentat en un punt anterior, la regidoria de Joventut no compta amb partida 
econòmica específica per realitzar la seva gestió anual. Amb tot, podem aproximar un 
pressupost global dels projectes que es preveuen específicament des de la regidoria de 
Joventut.: 
 
               INGRESSOS DESPESES  

-Salari de la tècnica de Joventut:       9.000 € 
-Honoraris dels equips de formadors:      7.000 € 
-Quotes dels alumnes:      3.700 € 
-Salaris dels equips de monitors:       15.000 € 
-Quotes dels participants a les activitats d’estiu:  13.500 € 
-Activitats generades des dels Processos participatius:   5.000 € 
-Difusió (fotocòpies, circular informativa, revista)    2.000 € 
-Convenis econòmics amb les entitats locals amb participació juvenil. 
33% de l’import assignat        12.300 €  
-Conveni amb Jove Baix Penedès      2.860 €  
 
         17.200 € 53.160 €  
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7. PLANIFICACIÓ TEMPORAL 
 
Tot seguit exposarem la temporalització prevista per cadascun del programes, donat que 
es preveu que serà bastant similar cada any: 
 
 
PROGRAMA 1.- L’EMANCIPACIÓ JUVENIL 
 
ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ: EDUCACIÓ, TREBALL, HABITATGE    
 
Gener-desembre: Difusió continuada de les activitats i recursos pertanyents a la regidoria 
de Joventut, mitjançant circulars informatives mensuals, casa per casa i les xarxes socials 
existents: pàgina web, WhatsApp, pàgina Facebook, revista trimestral (20% del cost total). 
 
Gener-desembre: Difusió continuada de programes d’inserció laborals promoguts des de 
qualsevol estament públic. 
 
Juny-setembre: Contractació de joves llorencencs/ques en les activitats d’estiu 
 
Octubre-maig: Formació no reglada de cursos de diversa matèria, especialment 
d’idiomes i informàtica. 
 
Desembre 2016: Instaurar una Borsa d’habitatge local 
 
PROGRAMA 2.- LA PARTICIPACIÓ JUVENIL 
 
ESTRATÈGIA D’ACTUACIÓ: PARTICIPACIÓ        
 
Gener-desembre: Difusió continuada dels serveis que ofereixen el PIJ Llorenç i l’Oficina 
Jove del Baix Penedès mitjançant circulars informatives mensuals, casa per casa i les 
xarxes socials existents: pàgina web, WhatsApp, pàgina Facebook. 
 
Febrer-novembre: Processos participatius amb joves de Llorenç 
 
Novembre: Dotació econòmica a les entitats amb participació juvenil mitjançant conveni. 
 
PROGRAMA 3.- COHESIÓ SOCIAL 
 
ESTRATÈGIA D’ACTUACIÓ: COHESIÓ SOCIAL       
 
Gener-desembre: Conveni amb el projecte comarcal Jove Baix Penedès 
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8. AVALUACIÓ 
 
Tot procés necessita una preparació, una realització i, evidentment, l’avaluació dels 
resultats obtinguts, mitjançant la qual es detectaran les seves mancances o avantatges. 
 
A continuació descrivim com està previst dur a terme l’avaluació dels programes del Pla 
Local de Joventut de Llorenç del Penedès, quan es farà i qui la durà a terme. 
 
Com avaluarem els programes del Pla local de Joventut de Llorenç del Penedès 
A partir de l’assoliment dels objectius específics fixats en cada programa i de comprovar 
com s’han desenvolupat de les accions –impediments, dificultats, facilitats...- es 
comprovarà si els resultats han estat els esperats, si s’han complert les expectatives. 
 
Caldran reunions d’avaluació amb els agent implicats en cada acció –amb els joves, 
responsables d’entitats, responsables polítics de diverses àrees,...- per conèixer el ressò 
que ha obtingut entre la població juvenil, i respondre algunes preguntes com: a quants 
joves ha arribat l’acció? Quina efectivitat ha tingut entre els nouvinguts? S’ha provocat la 
participació de joves que habitualment no ho fan? Els joves estan satisfets amb els 
resultats finals? I els responsables polítics i tècnics?... A més, es tindrà en compte el recull 
d’opinions a través de les xarxes socials que es pretenen impulsar i no faltarà el 
contacte directe “al carrer” tan habitual en el nostre municipi degut a la seva condició de 
poble petit. 
 
A banda caldrà veure si s’han complert les expectatives econòmiques i de recursos 
marcades als objectius, per comprovar que no hi hagi hagut problemes de pressupost o 
bé de manca de recursos. 
 
Resumint, l’avaluació serà quantitativa i qualitativa.  
 
Quan avaluarem els programes del Pla Local de Joventut de Llorenç del Penedès 
Les accions més concretes s’avaluaran de manera immediata, una vegada s’hagin dut a 
terme. D’altres de temporalització més àmplia s’aniran avaluant de manera progressiva. 
La idea més reeixida és la d’anar fent un sistema d’avaluació continuada. 
 
Qui avaluarà els programes del Pla Local de Joventut de Llorenç del Penedès 
Tenint en compte els conceptes de interdepartamentabilitat, interinstitucionalitat i 
transversalitat, caldrà la implicació de tots els agents implicats en cada acció: 
 
El Pla s’avaluarà amb els joves a partir dels processos participatius que puguin sorgir i a 
partir d’altres vies –xarxes socials, “boca-orella”... 
El Pla s’avaluarà amb els representants de les entitats locals a partir de les reunions 
periòdiques de la Taula de cultura. 
El Pla s’avaluarà amb els diferents responsables polítics del consistori municipal implicats 
d’una o altra manera en els programes en la reunió que l’equip fa cada dilluns. 
El Pla s’avaluarà amb els tècnics de Jove Baix Penedès i tècnics d’altres ens a partir de 
les reunions que es puguin proposar o a través dels correus electrònics. 
 
Des de la regidoria de Joventut s’analitzarà l’avaluació conjunta del Pla Local de 
Joventut una vegada acabat el termini d’execució per definir el seu funcionament futur. 


