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1. Presentació: on som i què volem

Benvolguts i benvolgudes, 

El document que us fem a les vostres mans és el Pla Local de Joventut de Valls pel període 2017-2020. El
pla és un instrument promogut i impulsat per l’Ajuntament de Valls, a través de la regidoria de Joventut,
que pretén establir un pla d’acció en matèria de polítiques de joventut per als propers quatre anys. A partir
de l'anàlisi (diagnosi) de la realitat de Valls, de la participació de joves i entitats i, d'avaluar les accions i
les polítiques portades a terme en aquest àmbit durant els darrers anys, s'estableix donar continuïtat a les
línies  de treball  que són necessàries  i  generar-ne de noves.  Una joventut,  la  vallenca,  rica  i  diversa,
participativa i activa, que ha de gaudir dels seus espais i projectes, i sobretot ha de poder desenvolupar el
seu projecte de vida, ja sigui personal o col·lectiu. La joventut entesa com un valor en ella mateixa, com
la construcció de la identitat, com l'experimentació de la vida, com a font de creativitat i innovació i
sobretot, com el futur -els joves- que ja són present.

La joventut representa una etapa plena de complexitats, dificultats, trajectòries convergents i divergents
en què es produeix l'entrada al mercat de treball, l'accés a un habitatge propi, la construcció d'espais de
convivència o la construcció d'una nova llar. Tot allò que ens defineix com a persones, amb drets i deures,
i per tant com a ciutadans, que sou, de ple dret.

Som i partim d'un context de llarga contracció econòmica, amb especial afectació al col·lectiu de joves,
però cal, que des de l'Ajuntament de Valls, destinem recursos i esforços per tal que els joves tingueu les
oportunitats per a construir el vostre projecte de vida. Els camins són llargs i diversos però cal oferir les
eines i recursos necessaris atenent a la diversitat, perquè cada jove sigui el protagonista de la seva vida i
estableixi  el  seu  propi  recorregut.  Recollim  interessos,  preocupacions,  preferències,  motivacions  i
inquietuds dels joves de Valls i volem donar-hi resposta en l'articulació del present Pla.  

Volem, doncs, continuar treballant pels joves i amb els joves, donant resposta a les vostres necessitats, i
amb la màxima implicació i participació per part vostra. Perquè som conscients que la ciutat es construeix
entre tots i totes, des de l'aportació personal, la implicació en l'entorn, la comunitat i el teixit associatiu, i
participant, també de la definició de les polítiques de joventut del present Pla.

Valls, com a ciutat i capitalitat, ha de garantir l'acompanyament dels joves cap a la plena ciutadania, amb
polítiques integrals i coordinades que es recullen en el present pla. El pla, doncs, reflecteix propostes i
estratègies per incidir i acompanyar als joves vallencs, s'actualitzen i revisen continguts i, pretén donar
continuïtat al servei de Valls Jove al llarg dels propers anys. Situem al jove en el centre de la nostra acció
i volem oferir-los una ciutat atractiva i amb oportunitats de futur.

Aquest pla no és un punt i final, sinó el punt de partida d'allò que ha d'esdevenir en els propers anys, la
consecució de propostes, objectiu i el desenvolupament de programes que donaran forma i contingut al
servei de joventut Valls Jove. I per això, també volem agrair a tots els i les joves, els agents socials,
administracions i entitats que de manera directa o indirecta heu col·laborat i participat en l'elaboració
d'aquest Pla, entre ells, els instituts de la ciutat, el Centre Obert el Refugi, la Coordinadora de Joves de
Valls i els centenars de joves que heu participat en l'enquesta jove. El document que us presentem aquí ,
doncs,  pretén donar  continuïtat  en les  polítiques  de joventut  a Valls,  fruit  de  la  revisió i  l'anàlisi  de
l'experiència i la participació dels joves, per a proposar un projecte per a les polítiques de joventut que
sigui útils per a un nou període de temps. 

Bàrbara Flores Vera
Regidora de Joventut. Ajuntament de Valls
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2.  Introducció:
«...les  polítiques  de  joventut  han  de  facilitar  l'accés  als  recursos  socials,  polítics,  econòmics  i  culturals  que
garanteixen l'exercici de la plena ciutadania, que situarà el jove en l'autonomia indispensable per a construir el seu
projecte de vida. Des d'aquest punt de vista, es reconeix a les persones joves com a ciutadans i ciutadanes, amb el
dret, la responsabilitat i la capacitat de decidir sobre la pròpia vida i incidir sobre la vida col·lectiva»

Els equipaments juvenils a estudi. Principals reptes i elements a considerar davant el disseny i funcionament dels
equipaments per a joves. Diputació de Barcelona. Desembre de 2010 (pàg.10).

2.1. El concepte de joventut: singular o plural?
El concepte de joventut, com a construcció social, no resta absent de debats, revisions i reelaboracions
conceptuals i teòriques que mostren les dificultats creixents a l'hora de conceptualitzar aquest període del
cicle de vida d'una persona. Existeixen diferents aproximacions teòriques a la joventut, però que solen
englobar-se en dos marcs conceptuals: una en destaca els aspectes propis de l’etapa juvenil, en el qual els
i  les joves serien un grup social amb un estil  de vida propi,  amb pràctiques i  interessos relativament
homogenis, mentre que la segona concepció incideix en el fet que la joventut és el moment en què es
produeixen les transicions (escola-treball, emancipació residencial, creació d'un nucli familiar...) cap a la
plena autonomia personal, considerada com l'etapa adulta. Aquest moment vital és clau i des d'aquesta
perspectiva  les  polítiques  de  joventut  s’han  d’orientar  a  facilitar  aquest  procés  d’emancipació  i  de
construcció del propi projecte personal evitant les desigualtats d’oportunitats. 

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de Joventut estableix el seu propi marc conceptual en
relació a la joventut. En primer lloc, des d’una perspectiva més teòrica, es considera que les persones
joves  són  aquell  col·lectiu  majoritàriament  immers  en  processos  formatius  i/o  d’inserció  laboral  i/o
d’emancipació domiciliària dels  quals es deriven unes identitats i actituds similars. Tot i la seva aparent
homogeneïtat,  la diversitat i  les desigualtats  socials fan que no existeixi  una, sinó diverses joventuts.
Malgrat això, les persones joves incorporen la circumstància comuna de trobar-se subjectes a desigualtats
per raó d’edat i és per aquest motiu que cal transcendir la idea que la joventut és una etapa de transició
cap a la vida adulta o simplement una etapa plena de la vida. Les persones joves són un col·lectiu que es
defineix,  entre  d’altres  coses,  en base  a  unes  circumstàncies  que dificulten el  seu ple  exercici  de  la
ciutadania, i que, per tant, tenen la necessitat de veure garantit el seu accés als recursos socials, polítics,
econòmics  i  culturals necessaris  per  exercir  aquesta  ciutadania.  En segon lloc,  des d’una perspectiva
jurídico-administrativa, en el marc del disseny de les polítiques públiques destinades a la joventut, es
conceptualitza les persones joves a partir d’unes edats de referència. En aquest sentit, es fixen els trams
d’edat  a partir  dels 16 anys,  l’edat  en què s’abandona l’ensenyament obligatori  i  s’inicia la tria dels
itineraris formatius i la incorporació al món laboral. 

Així, aquest concepte administratiu fixa la joventut en el tram d’edat entre els 16 i els 29 anys, exceptuant
els casos de polítiques públiques concretes on la franja d'edat s'amplia o es redueix. No obstant això, per a
garantir la construcció del propi projecte de vida, cal tenir en compte l’atenció a determinades trajectòries
de vida i que aquestes no s’inicien en un moment o edat determinada, sinó que determinats patrons de
comportament  o  implicacions  vinculades  a  la  cohesió  social  determinen,  des  de  l’adolescència,  les
trajectòries futures de la joventut. Per tant, la joventut no és un període que comenci de zero quan s’arriba
a una determinada edat de partida. Així doncs, sovint caldrà treballar també amb franges d’edat pròpies de
l’adolescència  i  flexibilitzar  les  franges  d’edat  quan  les  pròpies  circumstàncies  de  les  polítiques  en
determinats àmbits ho requereixin, i garantir així una intervenció integral en matèria de joventut.

Pel que fa a la definició operativa de la joventut del  Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, es
deixa la porta oberta per adaptar-la als requisits de cadascuna de les polítiques definides; concretament el
PNJC 2020 “deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o programa
concret on es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció”, no
concretant per tant, la dimensió administrativa de joventut d’una manera tan clara com es recull a la Llei
de Polítiques de Joventut.

El context actual de (post)crisi no només ha afectat als recursos disponibles per part de l'administració,
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sinó també al projecte de vida de les persones, especialment en la capacitat de construcció d'un projecte
emancipador dels/les joves en un context caracteritzat per la precarització d'aquest col·lectiu (elevades
taxes d'atur, contenció salarial, augment dels costos associats a la formació, dificultats d'accés al crèdit...).
El mercat laboral, l'emancipació residencial, la formació i, en definitiva, el desenvolupament d'una vida
autònoma són objectius bàsics a la vida de qualsevol individu a les quals, cada cop, costa més d'assolir.

També cal tenir en compte que la crisi econòmica no és l’única que genera transformacions socials, sinó
que hi ha altres fenòmens, molts d’ells propis del segle XXI i relacionats amb els canvis tecnològics i els
patrons culturals, que han aportat noves formes de convivència, noves formes de viure la joventut i noves
maneres de relacionar-se amb el món. En aquest sentit, s'apunta que aquestes transformacions succeeixen
a ritmes creixents, de forma globalitzada i tenen en comú un context inestable, un individualisme creixent
i una substitució dels valors tradicionals pels valors de consum i de mercat.

Amb tot, la joventut cada vegada més es pluralitza i, difícilment a l'actualitat es pot concebre la joventut
com una etapa única, lineal i de caracterització homogènia o com la simple consecució d'unes transicions.
Existeixen transicions «truncades» (marxar de la llar d'origen i retorn posterior; entrar i sortir del mercat
de treball; formació continua al llarg del cicle de la vida...), cicles circulars, transicions mai completades,
difuminació de les edats (per la part inferior i superior) de la joventut (maternitats i paternitats a edats
tardanes...). De manera que cada vegada més ens allunyem de la transició lineal i única del cicle de vida
d'una  persona,  de  la  concepció  biològica,  i  ens  acostem a  trajectòries  múltiples,  contextualitzades  i
singulars. La complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen aconsellen doncs, ser
oberts en les fronteres de l’edat. En aquest sentit, a l’hora de dissenyar polítiques de joventut, caldrà
definir els límits d’edat que més s’adeqüin a l’objectiu de cada actuació.

2.2. Les polítiques de joventut a Catalunya: marc teòric i normatiu
Les polítiques de joventut a Catalunya compten amb una llarga tradició i experiència des de les diferents
administracions  presents  a  Catalunya.  L’article  142  de  l’Estatut  d'Autonomia  vigent  recull  com  a
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya l’àmbit de la joventut. L’evolució del concepte de
joventut cap a la transversalitat i la interdepartamentalitat queda recollida tant en el Pla Nacional de la
Joventut  de Catalunya,  reconeixent  que els  poders públics han de promoure polítiques públiques que
afavoreixin  l’emancipació  dels  joves,  l’accés  al  món  laboral  i  a  l’habitatge,  per  garantir  el
desenvolupament del propi projecte de vida i la participació en igualtat de drets i deu res en la vida social
i cultural.

L’eina de planificació de les polítiques de joventut al nostre país és el  Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2020 (PNJC 2020), el qual es defineix com un pla sectorial de coordinació en l’àmbit de la
joventut  que  té  per  finalitat  assegurar  la  coherència  metodològica  en  l’actuació  de  les  diferents
institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb la legislació de règim
local. Es concep com l’eina que determina les línies, els eixos i els objectius de les polítiques de joventut
a  Catalunya,  i  estipula  l’aplicació  preferent  per  a  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  en
l’exercici de les seves funcions, en tot allò que pugui tenir una afectació directa sobre les persones joves. 

El PNJC defineix quatre principis rectors que hauran d’orientar el disseny, la implementació i l’avaluació
de  les  polítiques  de  joventut.  Aquests  principis  rectors  són:  la  participació,  vinculada  als  valors  de
governança,  coresponsabilitat,  arrelament  i  vincles  socials;  la  transformació,  entesa  des  de
l’universalisme,  la  inclusió  i  la  lluita  contra  les  desigualtats;  la  integralitat,  que  es  concreta  en  la
interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat; i la qualitat, entesa com adequació a la realitat, innovació
i creativitat, avaluació i proximitat. 

El  PNJC estableix un marc estratègic  organitzat  a partir  de set  grans  reptes que fan referència  a les
dimensions i processos vitals en les trajectòries juvenils que són cabdals i que es poden resumir en set
àmbits d’actuació: educació, ocupació i treball, habitatge, salut, participació, cultura i cohesió social. 

• El primer repte es proposa aconseguir  l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves,
entenent  que  l’educació  és  un  element  generador  d’oportunitats  socials  i  que  la  qualitat  de
l’educació és una condició per a avançar cap a una societat del coneixement. Aquest repte també
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pretén  una  coresponsabilitat  de  tots  els  agents  educatius  i  un  aprenentatge  de  competències
instrumentals i procedimentals, promocionant les habilitats de la gent jove i fent-los protagonistes
en la seva pròpia vivència educativa. 

• El segon repte és el d’aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves, millorant
la ocupabilitat  i  l’accés al  món laboral,  promocionant  l’emprenedoria com estratègia per a la
millora  de  les  oportunitats  professionals,  intentant  assegurar  la  qualitat  del  treball  juvenil  i
avançant cap a un model productiu basat en la innovació i el coneixement. 

• El  tercer  repte  és  el  d'aconseguir  l’èxit  en  la  transició  domiciliària de  les  persones  joves,
millorant les oportunitats per l’accés a l’habitatge, fomentant el lloguer com a model de tinença
que contribueix a millorar les oportunitats de mobilitat de les persones joves, impulsant també
noves formes i models residencials i avançant cap a la consideració de l’habitatge com un dret
social. 

• El quart repte contemplat en el Pla és el de promoure una vida saludable de les persones joves,
promocionant un hàbits i unes conductes saludables, promocionant la prevenció de riscos de les
conductes de risc i millorant el coneixement, la percepció i l’ús dels recursos de salut. 

• El  cinquè  repte  proposat  és  avançar  cap  a  l’autonomia,  el  desenvolupament  personal  i  la
participació en allò col·lectiu de les persones joves, incidint sobre els factors individuals que
afecten la participació per tal de fomentar la implicació i la mobilització dels i les joves i reduir
les  desigualtats  en el  perfil  de  joves  actius.  També proposa donar  suport  a  l’associacionisme
juvenil, a les organitzacions, espais i xarxes socials i la construcció d’una estructura institucional
i una administració més oberta i horitzontal que faciliti la participació i la incidència de tots els i
les joves. 

• El  sisè  repte  és  universalitzar la  cultura entre  la  població  juvenil:  treballar  perquè  l’oferta
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors, millorant i augmentant així
l’accés,  la  difusió  i  el  consum cultural  crític,  impulsant  la  creació  de  producció  cultural  i
impulsant la cultura de la llengua catalana com a eina d’inclusió, dinamització i cohesió social de
les persones joves.

• I el setè i darrer repte del PNJ de Catalunya és avançar cap a un nou model de país i de societat
cohesionada,  vertebrada territorialment,  sostenible,  inclusiva  i  innovadora en  les  formes
d’organització  col·lectiva,  promocionant  una  organització  i  distribució  social  del  temps,  una
imatge  social  positiva  de  les  persones  joves,  i  avançar  cap  a  una  societat  més  igualitària,
cohesionada socialment, sostenible, vertebrada territorialment i compromesa amb el mediambient.

El Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016, (PATJ-2016) és una eina de desplegament i
planificació del Pla nacional de joventut de Catalunya 2020, com a marc estratègic de referència, però
l'adapta a la mirada del món local. Recull les necessitats i prioritats detectades per govern i administració
de  la  Generalitat,  les  regidories  de  joventut,  els  consells  comarcals,  entitats  juvenils  i  joves  a  títol
individual, tant per avançar en la millora de les oportunitats de les persones joves, com en l'augment de la
incidència (i l'impacte) de les polítiques de joventut locals per un període de cinc anys (2016/2020). A
partir d'aquestes prioritats el PATJ-2016 planteja les línies de treball a abordar conjuntament per part dels
agents  implicats  al  Projecte  Territori  durant  els  propers  anys.  Així  mateix,  es  proposen  un  seguit
d'actuacions que poden ser implementades pels ens locals per assolir els objectius identificats, amb un
caràcter orientatiu.

Finalment, a escala local, els governs municipals poden actuar en matèria de joventut en el context de la
Llei de polítiques de joventut. En aquest sentit, tal i com es recull en aquesta llei, els municipis poden
exercir un seguit d’activitats complementàries en matèria de joventut com: elaborar plans locals en
matèria  de  joventut;  estudiar  i  detectar  les  necessitats  dins  del  seu  àmbit  territorial;  promoure
l’emancipació  de  les  persones  joves;  afavorir  la  participació  dels  joves  en  la  vida  política,  social,
econòmica, educativa i cultural del seu municipi; afavorir i promoure l’associacionisme i la creació de
consells locals de joventut; crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de
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joventut dins del municipi o gestionar les polítiques juvenils com a conseqüència de convenis i altres
instruments de col·laboració que subscriguin amb aquesta finalitat amb la Generalitat de Catalunya. 

2.3. El Pla Local de Joventut de Valls: una eina de futur
Els plans locals de joventut són una eina d’implementació en el territori dels principis i marcs normatius
esmentats en els apartats anteriors, amb marge de maniobra i  autonomia suficient per identificar prioritats
i objectius específics, atenent a les característiques i les necessitats concretes dels i de les joves a cada
municipi.  En  els  darrers  anys  s’ha  consolidat  la  seva  figura  per  a  la  planificació  estratègica  de  les
polítiques de joventut per part de la Generalitat a través de la Direcció General de Joventut. La nova Llei
de Polítiques de Joventut consolida aquest mecanisme de planificació i el reconeix com una de les eines
clau de desenvolupament en el territori del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. En aquest sentit,
la  Direcció  General  de  Joventut  i  des  de  l'Observatori  Català  de  la  Joventut  s'han  fet  nombroses
aportacions per orientar i millorar aquests instruments. 

El Pla Local de Joventut de Valls es configura com l'eina de planificació estratègica de les polítiques
de joventut de la ciutat, segons les necessitats existents (diagnosi) i els recursos disponibles. D'aquesta
manera obtenim una eina de treball eficient per a donar resposta a les necessitats dels i les joves, en base a
les prioritats polítiques, la participació ciutadana, les possibilitats tècniques i els recursos disponibles. El
Pla és, a més, una eina dinàmica de treball que implica la revisió i reajustaments (avaluació) constants
dels mitjans disponibles per arribar als objectius establerts i respondre a les circumstàncies particulars de
la joventut vallenca. El Pla Local de Joventut pretén, doncs, ser una eina de planificació estratègica per
donar l’oportunitat als joves de desenvolupar-se d’una manera integral en tots els àmbits de la seva vida i
poder realitzar el seu projecte de vida; tenint en compte la diversitat i els diferents models de vida.

El present Pla s’ha estructurat en dos grans blocs. D’una banda, una diagnosi de la realitat juvenil al
màxim d’acurada (que ens ha permès conèixer  les característiques estructurals i les condicions de vida
dels i les joves de Valls), juntament amb una avaluació i un recull de les polítiques i recursos juvenils de
la ciutat.  L’aproximació quantitativa a la realitat,  tot i  esdevenir molt útil,  s’ha complementat amb la
utilització de tècniques de recerca de caire qualitatiu (grups de debat i de treball, enquestes als instituts,
enquestes  online...).  A través  d’aquests  grups  de  treball  s’ha  intentat  que  tan  els/les  joves  com els
diferents agents convocats donessin la seva visió sobre la realitat dels/les joves de la ciutat. De l’altra, en
un segon bloc del Pla s'ha desenvolupat una proposta que, recollint les necessitats i propostes expressades
pels joves, planteja objectius i línies d’accions concretes.

L'elaboració del Pla s'ha dut a terme entre els anys 2016 i 2017 per part del servei de joventut: des de la
seva diagnosi (quantitativa i qualitativa), l'avaluació de les polítiques de joventut, l'elaboració i realització
de l'enquesta «jove» (amb més de 700 joves participants i amb l’objectiu de conèixer quines són les seves
principals motivacions i preocupacions), el treball de seguiment i participatiu amb la Coordinadora de
Joves, fins a l'enquadrament dels eixos d'actuació en el marc del PNJC 2020. 

A pesar que el servei de joventut a Valls, no ha tingut una continuïtat lineal i progressiva des que es va
iniciar el seu funcionament, al llarg dels últims quatre anys, el servei ha crescut en pressupost, recursos i
personal, la qual cosa ha permès una major aproximació als joves, articular nous espais de treball amb
entitats juvenils i desenvolupar noves línies d'actuació en el projecte emancipador dels joves amb altres
serveis i regidories de l'Ajuntament de Valls. Amb la intenció d’avaluar l’anterior pla local, s’han revisat
les actuacions previstes en aquest. Aquest exercici ha permès disposar d’una radiografia per tal d’orientar
aquest nou PLJ, mirant de superar els obstacles identificats en l’anterior.

En aquest context, la comunicació s'erigeix com un dels pilars principals del servei, doncs part dels joves
de la ciutat, a manca d'un equipament municipal de referència d'ús exclusiu per a joves, desconeixen el
servei  de  joventut  i  les  activitats  i  projectes  que  desenvolupa.  «Comunicar  per  existir»,  doncs,  es
converteix  en  una  premissa  de  treball  indispensable,  no  només  en l'àmbit  de  la  comunicació  formal
(institucional i institucionalitzada), sinó en l'aproximació al jove (descentralització), i en l'ús de les eines
de comunicació de major difusió per part del col·lectiu. Com una cadena seqüencial,  la  comunicació
també,  com a  element  necessari  per  a  facilitar  l'accés  a  la  informació,  i  posteriorment  potenciar  la
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participació (i l'apoderament) dels joves.

L'elaboració del nou Pla Local de Joventut de la ciutat ens brinda una nova oportunitat per créixer com a
servei, amb una mirada renovada i actualitzada de la joventut vallenca, per aproximar-nos al col·lectiu
(divers  i  plural)  i  continuar  treballant  transversalment  amb  els  diferents  serveis  i  departaments  de
l'administració  pública,  entesa  de  manera  col·laborativa  i  coordinada,  amb  resultats  que  fan  créixer
l'eficiència de tots els serveis i com a metodologia per donar una resposta integral a les necessitats del
jovent. Doncs, les polítiques de joventut no es treballen només des del propi departament i travessa molts
i diferents àmbits: salut, treball, educació, esports, cultura, inclusió, igualtat, participació o habitatge. Per
tant, al Pla trobareu accions moltes de les quals es duen a terme de manera coordinada i en col·laboració
amb altres departaments, àrees i/o regidories de l’Ajuntament, així com entre diferents agents i entitats de
la ciutat.

El  Pla  Local  de Joventut  de  Valls,  s'ha  estructurat  en  tres  grans  eixos:  viure  a  Valls (emancipació-
desenvolupament i realització del projecte de vida de la persona jove); participar a Valls (apoderament i
protagonisme  dels  joves)  i,  construcció  de  la  ciutat (cohesionada  socialment  i  convivencialment,
igualitària  i  inclusiva),  relacionats  amb  els  grans  reptes  descrits  en  el  Pla  Nacional  de  Joventut  de
Catalunya 2020 i  amb les necessitats  i  expectatives expressades per la joventut  local.  La operativitat
d'aquests tres grans eixos (que engloba diferents àmbits temàtics) es concreta en un seguit de programes
d'actuació distribuïts en els diferents eixos que articulen el Pla Local:

No  obstant  això,  no  concebem el  Pla  com una  eina  de  treball  estàtica  i  inamovible,  sinó  com un
instrument de treball de referència, dinàmic i flexible (atenent a noves demandes o propostes per part dels
joves), sotmès a revisions (en base a l'avaluació de projectes) i adaptacions a la realitat local (diagnosis
regular). Es planteja, doncs, un  Pla Local de Joventut «viu», obert a revisions i actualitzacions en el
marc local per part de l'oficina tècnica de joventut i des de l'espai de treball amb els joves de la ciutat
(Coordinadora de Joves de Valls), en un context caracteritzat per les transformacions constants. 

El Pla no és tampoc un punt i a part de les tasques desenvolupades fins al moment pel servei de Valls
Jove,  sinó  que  en  recull  l'herència  d'aquells  programes  i  accions  consolidades  o  que  són  resultat  de
demandes que encara perviuen entre els joves.

Donat que la joventut respon a un ampli període d'edat amb fronteres cada vegada més difuses (tal i com
s'ha vist en l'apartat anterior «El concepte de joventut»), el present Pla contempla actuacions destinades a
joves que abracen edats compreses des dels 14 anys fins als 34 anys, a través dels seus diferents projectes.
Un grup, que per la seva amplitud, es diferencia en diferents etapes: l'adolescència, la joventut i els joves
adults atenent a les seves diferents necessitats i perspectives. D'aquesta manera es vol donar una resposta
universal atenent a la diversitat de necessitats d'aquest període del cicle vital.
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Àmbits temàtics

Educació/Ensenyament Repte 1

Treball Repte 2

Habitatge Repte 3

Salut Repte 4

Participació – Participar a Valls

Participació Repte 5

Associacionisme Repte 5

Comunicació -

Construcció – Gaudir a Valls

Cultura, oci i lleure Repte 6

Cohesió social Repte 7

Igualtat Repte 7

Esport Repte 4

Eixos del Pla Local 
De Joventut de Valls

Reptes del Pla Nacional 
De Joventut de Catalunya

Emancipació - Viure a Valls 



Per això, certes actuacions poden anar destinades a col·lectius amb necessitats específiques dins del grup
de joves. El fet d'abastar un període ampli d'edat permetrà treballar aspectes molt diversos del cicle de
vida de les persones  des de l'adolescència fins a les  persones joves-adultes, ja  que també s'ha cregut
convenient  destinar  accions  al  grup  de  30  a  34  anys  davant  de  les dificultats d'emancipació com a
conseqüència de la realitat econòmica actual. Per tant, totes les persones en edat de ser considerades joves
són  objecte  potencial  del  Pla  i  es  vol  arribar  al  màxim  nombre  de  joves.  No  obstant  això,  la
universalització  de  les  polítiques  de  joventut  no  implica  un  tractament  homogeni  d'aquest  grup  de
població, sinó que és necessari segmentar les intervencions i per tant, generar una oferta/serveis diversos i
variats,  ja  que no totes les  accions valen per  a tots  els  joves,  per a garantir  que el  contingut  de les
propostes s'adapten de forma correcta a la diversitat dels joves.
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3. Anàlisi de la realitat juvenil de Valls: qui som i on
som?

«Fer un bon diagnostic de les problemàtiques perquè una determinada política pública hi doni resposta és
el requisit fonamental per dissenyar polítiques efectives. Per tant, a l'hora de definir una política local de
joventut,  la  primera  tasca  que  cal  fer  és  detectar  i  caracteritzar  les  problemàtiques  socials  que  la
intervenció pública pretén mitigar o transformar».

Guia per elaborar la diagnosi  del Pla Local de Joventut.  Agència Catalana de la Joventut (juliol de
2011)1.

3.1. Introducció
La diagnosi és un dels elements més importants del Pla ja que té per finalitat  conèixer la situació de
partida dels i les joves de Valls i les polítiques que els afecten amb l'objectiu de planificar, de manera
fonamentada i ordenada, les polítiques que s'implementaran en el període de vigència del PLJ. Es pretén,
doncs, que la identificació de necessitats, problemàtiques o mancances trobin respostes en el disseny del
present Pla per tal de donar-hi resposta i per a transformar realitats. La diagnosi ens ha permès també,
identificar els aspectes prioritaris a treballar en les polítiques de joventut.

La diagnosi s'ha realitzat a diferents nivells (aplicant diferents metodologies quantitatives i qualitatives i,
d'anàlisi i participatives):

– A nivell tècnic: a través de l'anàlisi i l'explotació estadística (fonts de dades secundàries) que ens
ofereixen  diferents  organismes  i  institucions  (Observatori  Català  de  la  Joventut,  IDESCAT,
Observatori  del  Treball  i  model  productiu,  Departament  d'Ensenyament  de  la  Generalitat  de
Catalunya o l'INE).

– A través de la participació dels i les joves: 

• Amb  les  enquestes  (presencials)  realitzades  en  diferents  centres  formatius  de  la  ciutat  i
enquestes online a través de la pàgina web de Valls Jove. 

• Mitjançant les entitats participants de la Coordinadora de Joves de Valls.

En els següents capítols s'exposen els principals resultats i conclusions de la diagnosi (identificació de les
característiques  i  principals  necessitats  de  la  joventut  vallenca),  les  quals  fonamentaran els  objectius
estratègics del Pla i els diferents programes que se'n deriven. En els annexos del document del Pla s'hi
troba una descripció detallada de la diagnosi sobre la realitat juvenil de la ciutat i els resultats detallats de
les enquestes. 

3.2. Anàlisi de la realitat juvenil: qui som?
Al  llarg  d’aquesta  primera  part  de  l’informe  es  recullen  algunes  dades  demogràfiques,  socials  i
econòmiques que ens ajuden a entendre les característiques generals de la població jove de Valls. A tall
comparatiu i per tal d’enquadrar aquesta anàlisi en el seu entorn més immediat, s'ha incorporat en alguns
casos informació de la comarca de l'Alt Camp, del Camp de Tarragona i del conjunt de Catalunya. A més,
considerem que també és important entendre l’evolució de la realitat  juvenil del municipi al llarg del
temps, i per aquest motiu s'ha afegit, sempre que ens ha estat possible, dades referents a anys anteriors.

A mode de síntesi descriptiva, i per tal d'ubicar la població de referència del Pla, cal tenir present que
l'any 2016 residien a Valls, un total de 5.413 persones en edats compreses entre els 15 i els 34 anys, dels
quals  un  50,6%  eren  homes  i  un  49,4%  dones.  Dins  d'aquest  grup  de  població,  el  més  nombrós

1 Pàg.3
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(representant un 28,3% sobre el total) és la franja dels 30 als 34 anys, i en l'extrem contrari se situa el
grup dels 20 als 24 anys, amb un 23,4%. En relació al lloc de naixement, un 25% del conjunt de joves de
la ciutat (un de cada quatre joves) ha nascut a l'estranger (i un 20% té la nacionalitat estrangera).

3.2.1. L'ascensor social en crisi
L’efecte contractiu i  depressiu de la crisi ha convertit l’ascensor social de les dècades de bonança i
creixement en un descensor social que cristal·litza com a pauta estructural ja sedimentada.

Crisi, descens social i xarxes de confiança. Anàlisi longitudinal del PaD (2008-2012). Fundació Jaume
Bofill (2016).

La mobilitat social ascendent ha estat durant anys el model predominant a Catalunya, amb la qual cosa,
els fills/es aconseguien una millora generalitzada en les condicions de vida i socials respecte dels seus
pares/mares. Aquest fet implicava una percepció social «optimista» de futur, especialment pels joves, que
presentaven trajectòries emancipadores lineals (en un recorregut ascendent dins de l'escala social). No
obstant  això, alguns estudis recents (com el de la Fundació Jaume Bofill  o l'Informe FOESSA) o els
indicadors  de  desigualtat  publicats  per  l'IDESCAT posen  de  manifest  algunes  realitats  en  relació  a
l'estatus socioeconòmic de la població que cal tenir en consideració, ja que l'augment de les desigualtats
a Catalunya és el major d'Europa pel període 2007-2012 (en base a l'índex de Gini). Això ens situa
davant d'un canvi de paradigma, doncs l'ascensor social «ascendent» deixa de ser el motor que durant
anys havia caracteritzat l'estructura social a Catalunya i impulsava a la seva població amb independència
del seu origen. En aquest sentit, a 2013, quasi el 16% dels catalans/es vivia una situació d'exclusió social
moderada i un 9,2% sobrevivia sota l'exclusió social severa. Aquesta realitat ens situa en la construcció
d'una estructura social dual, que ja s'estava consolidant abans de la crisi, però que es veu agreujat amb
aquesta. L'informe FOESSA (2013) també posa de manifest que tan sols un 33% dels catalans/es no ha
estat damnificat per la crisi  econòmica vigent,  la qual cosa genera entre una gran massa de població
(66%) un pessimisme social i una major desconfiança envers el futur, elements imprescindibles per a la
construcció de trajectòries vitals i emancipadores de la joventut. No obstant això, són precisament els
joves  (segons  el  mateix  estudi)  qui  davant  de  la  tímida  recuperació  econòmica  presenten  un  major
optimisme de futur.

El  mateix  estudi  de  la  Fundació  Jaume  Bofill  analitza  l'impacte  de  la  crisi  en  l'ascensor  social
intergeneracional entre pares/mares i fills/es a Catalunya2 i en destaca el fet que amb la crisi, el 40% dels
catalans/es viuen pitjor  que els  seus pares/mares.  En paraules del  mateix estudi:  «Estem davant  d'un
escenari d'involució molt negatiu i d'abast generalitzat on el descensor social respecte a la generació dels
pares (40%) passa a ser predominant, agreujat encara més per l'extensió de la precarització i els baixos
salaris...» (pàg. 20). Per altra banda, la reproducció de classe se situa en un 25% i l'ascens social és del
35%.  Així  doncs,  el  descensor  social  és,  a  dia  d'avui,  el  model  predominant.  Acotant  però,  l'àmbit
territorial al Camp de Tarragona, i el grup d'edat de referència (joves de 18 a 34 anys) la taxa de descens
social s'enfila fins al 45,7% (el més elevat de tot Catalunya). Es tracta, per tant, d'un territori amb pitjors
oportunitats pels joves de prosperar econòmicament i social, a la vegada que és el territori amb la menor
taxa d'ascens social juvenil de tot Catalunya (amb un 25%).

Ens situem doncs, avui, en un marc contextual de sortida d'una llarga crisi econòmica iniciada el 2008 que
no només ha representat  un fenomen conjuntural,  sinó que ha accentuat  els  elements  estructurals  de
desigualtat de la societat catalana i per extensió del col·lectiu de joves (amb una posició social de sortida
més afeblida). 

2 L'estudi de la Fundació Jaume Bofill es basa en l'anàlisi longitudinal del PaD (enquesta-panel), que és l'únic
d'aquestes característiques en tot  l'Estat  espanyol i  per  tant,  aporta informació molt  valuosa en el  seu àmbit
d'estudi.
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3.2.2.  Conclusions  de  l'anàlisi  quantitativa:  la  diversitat  com a  virtut  i  la
transformació com a repte

Les transformacions que han viscut les societats postindustrials en les últimes dècades han tingut un
gran impacte sobre la joventut. Les desigualtats internes dins del col·lectiu jove continuen vigents, però
paral·lelament apareixen unes desigualtats intergeneracionals més grans. La precarietat, la incertesa i la
vulnerabilitat associades a la joventut no només es prolonguen en la mateixa mesura que es retarden les
transicions juvenils, sinó que s’estan convertint en trets generacionals. 

Aquests indicis de canvi generacional dibuixen nous escenaris per a les persones joves i per al conjunt
de la societat. 

Presentació  del  Seminari  “Joves,  canvi  social  i  ruptura  generacional”  (Observatori  Català  de la
Joventut- Agència Catalana de la Joventut), 2016.

Valls haurà d'afrontar en els propers anys un repte importantíssim de ciutat: la pèrdua constants de joves
que, per motius diversos (causes endògenes i exògenes) han portat a una disminució progressiva d'aquest
grup de població, amb especial incidència amb l'inici de la crisi econòmica (a partir de 2008), fins arribar
a  dia  d'avui  al  nombre mínim històric  de joves  dels  últims 40 anys.  És  la  conseqüència  de la  baixa
natalitat al llarg de les dècades dels 80 i dels 90, de la sortida de les últimes generacions del baby-boom
de l'etapa  de  joventut,  conjuntament  amb la  coincidència  d'una  conjuntura  econòmica  en  contracció.
L'excepcional  creixement  demogràfic  del  període d'expansió econòmica ha arribat  a la  seva fi;  a  dia
d'avui,  hi  ha  més  joves  que  marxen  de  la  ciutat  que  no  pas  arriben.  Aquesta  realitat  comporta  un
envelliment progressiu de la població de la ciutat que es pot accentuar en els propers anys. 

Els joves de la ciutat, per altra banda, han d'afrontar els reptes propis d'aquesta etapa vital (trajectòries
emancipadores) en un context desfavorable condicionat per un mercat de treball amb unes condicions
estructurals i econòmiques més precàries. La recerca de treball fora de la ciutat (a la recerca de noves o
millors oportunitats), i del país en alguns casos, ja forma part de la nova cultura del treball dels joves, i les
resistències  a  abandonar  la  ciutat  d'origen  són  cada  vegada  menors.  Retenir  el  capital  (laboral  i
formatiu) serà un altre dels reptes que la ciutat haurà d'afrontar els propers anys.

No obstant això, la joventut vallenca, constituïda actualment per «generacions buides», trobaran menor
competència tant als estudis com al mercat de treball, per la forta disminució d'efectius. De fet, la joventut
actual (o una part d'ella) és la més ben preparada i formada de la història, doncs les trajectòries formatives
en context de crisi tendeixen a l'allargament. Aquesta realitat conviu també, amb uns indicadors de fracàs
escolar (especialment al llarg del període d'expansió econòmica) dels més elevats d'Europa, configurant
una joventut dual: joves molt ben preparats que conviuen amb grups de joves amb baixa formació o
sense estudis.

Els i les joves, a més, constitueixen una realitat diversa i plural (heterogeneïtat): un de cada quatre joves
residents a Valls ha nascut a l'estranger, a pesar que les migracions de retorn entre els estrangers (al país
d'origen) són creixents. Un col·lectiu, el d'estrangers, que ha patit amb major incidència els efectes de la
crisi econòmica. Garantir la cohesió social des del cicle educatiu és, doncs, un element clau per evitar
una futura societat segregada i la creació de guetos dins de l'espai urbà. La societat del futur és la que
es construeix des d'avui i ara i, la diversitat és també una oportunitat d'enriquiment cultural i social pel
conjunt de la població.

L'actual  context  ha  comportat  també  un  retard  en  el  calendari  d'emancipació  en  l'accés  a  la  llar,  al
matrimoni i a la maternitat/paternitat. Els fenòmens associats històricament a la joventut, es realitzen cada
vegada en edats més adultes i són els grups de 30 a 34 anys i els adults de 35 a 39 anys qui protagonitzen
aquest fenòmens. Un retard que provoca un allargament de la joventut (o un retard en l'accés a l'edat
adulta) i que propicia un augment de les demandes d'oci i lleure propis d'aquesta etapa. Un àmbit també,
relacionat  amb l'estat  de salut  i  la  capacitat  de generar activitats  de les entitats  juvenils  de la ciutat.
Afavorir  l'associacionisme juvenil  és per tant,  una acció que permet diversificar  les ofertes culturals,
formatives, de lleure o d'oci pels joves de la ciutat. Referencialitzar la ciutat de Valls en activitats per
la joventut és també un repte i permet un major arrelament per a les persones que hi viuen.
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Les dones continuen sent un dels col·lectius amb major afectació de la crisi,  especialment en l'àmbit
laboral i a pesar d'adquirir un major èxit educatiu que els homes, les quals assumeixen, a més, la majoria
de les tasques reproductives de la llar. Els rols tradicionals de gènere perviuen en l'actual context i la
manca d'igualtat efectiva continua sent una assignatura pendent, encara que les formes d'aparellament i
convivència han variat substancialment al llarg d'aquest segle i s'allunyen cada vegada més dels models
tradicionals.

L'accés a l'habitatge, especialment en règim de lloguer que ja és la forma habitual per part dels joves, és
un indicador del grau d'assumpció de la transició a la vida adulta i és també, en el context actual, una de
les transicions més «costoses» pels joves. La contenció i disminució salarial ha repercutit en un menor
poder  adquisitiu,  que  juntament  amb  la  temporalitat  laboral,  dificulten  establir  pautes  sòlides
d'emancipació (i de no retorn). La disminució dels pressupostos de l'administració pública ha condicionat,
per la seva banda, la caiguda de les ajudes en aquest àmbit. Un context que provoca que la pervivència
dels joves a les llars d'origen (amb els  pares)  hagi  crescut  els  últims anys.  Reactivar i  afavorir les
polítiques d'habitatge per part de l'administració pot ser un estímul important no només per afavorir la
independència dels joves, sinó també per poder «retenir» els  joves a la ciutat i  evitar que marxin en
municipis contigus on el preu de l'habitatge és menor.

Realitats canviants, trajectòries diverses i «reversibles» cap a la vida adulta i una societat més plural són
alguns dels canvis (però també oportunitats) que, a dia d'avui afronten els joves de la ciutat.  El mercat
laboral, l'emancipació residencial, la formació i, en definitiva, el desenvolupament d'una vida autònoma
són objectius bàsics a la vida de qualsevol individu a les quals, cada cop més, costa d'assolir. 

3.2.3.  Anàlisi  dels  resultats  de  les  enquestes:  aproximació  qualitativa  a  la
joventut vallenca

3.2.3.1. Consideracions prèvies

Al llarg dels mesos d'abril a juny de 2017, s'ha procedit a realitzar “l'enquesta jove” a un total de 731
persones, de les quals 537 són residents a Valls. La resta és majoritàriament població jove resident a la
comarca, però que assisteixen als centres formatius de Valls. L'enquesta, doncs s'ha realitzat sobre el 10%
de  la  població  jove  resident  a  la  ciutat  de  Valls  (es  tracta,  doncs,  d'una  mostra  suficientment
representativa) i la participació s'ha realitzat a través de dos canals:

– Presencialment  als  centres  de  secundària  i  centres  formatius  de  la  ciutat  (569  persones,
corresponent al 78% dels enquestats).

– A través d'Internet (amb un total de 162 participants).

Les enquestes presencials s'han realitzat als següents centres:

– Institut Serra de Miramar (4t d'ESO,1r i 2n de Batxillerat).

– Institut Narcís Oller (4t d'ESO 1r i 2n de Batxillerat).

– Institut Jaume Huguet (4t d'ESO 1r i 2n de Batxillerat).

– Col·legi Claret (4t d'ESO).

– Col·legi Cor de Maria (4t d'ESO).

– Vallsgenera - Institut Municipal de Desenvolupament Local (mòduls formatius per a joves dins
dels programes de formació i inserció i, Joves per l'ocupació).

– Centre Obert «El Refugi».

D'aquesta manera s'ha procurat arribar al màxim de joves i assegurar-nos que les diferents veus i perfils
hagin participat en aquesta fase del Pla.
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Les enquestes als alumnes de 4t d'ESO (172) han estat realitzades per l'Oficina Jove de l'Alt Camp, la
resta (556) han estat elaborades i  realitzades per l'equip del servei de Joventut Valls Jove. Existeixen
doncs,  dos  models  d'enquesta  (amb  preguntes  compartides),  però  s'ha  treballat  coordinadament  i
compartint la informació amb l'Oficina Jove comarcal, segons la residència de l'alumnat enquestat.

Les  enquestes tenien per finalitat  una aproximació a la realitat  dels  joves de la ciutat,  i  conèixer  de
primera  mà,  les  seves  prioritats,  inquietuds  i  diferents  característiques  per  tal   d'orientar  i  ajudar  a
projectar  el  present  Pla.  Un  coneixement  que,  l'anàlisi  quantitativa  (sobre  el  tractament  de  dades
secundàries) no permet assolir, i per tant, ens aporta una aproximació qualitativa i centrada únicament en
els joves de Valls (i comarca).

El  detall  dels  resultats  de  les  dues  enquestes  s'annexen  al  final  del  present  Pla.  A nivell  tècnic  (i
d'interpretació), cal tenir en compte que, algunes de les preguntes formulades eren multiresposta (és a dir,
els  joves  podien  marcar  tantes  opcions  com  consideressin  oportunes).  Les  preguntes  anomenades
multiresposta representen, de manera agregada, les possibles respostes de les persones enquestades en una
mateixa  llista  d'opcions  o  valors.  Aquestes  preguntes  tenen  la  característica  que  el  (n)  representa,  a
diferència de la resta de preguntes, la totalitat de respostes en comptes de la totalitat de persones que han
respost. 

Respecte del perfil  demogràfic dels i  les joves entrevistades, un 47,7% en són homes i  el  52,3% són
dones. Un 83,3% dels enquestats s'ubica en la franja d'edat dels 15 als 19 anys, un 8,2% dels 20 als 24
anys, un 4% dels 25 als 29 anys i finalment, un 4,3% dels enquestats tenen entre 30 i 34 anys. En relació
al  lloc  de naixement,  un 85,9% ha nascut  a  Catalunya,  mentre que la població nascuda a l'estranger
representa un 11,3% i els nascuts a l'Estat espanyol un 2,8%. Tot i  que les dades seran tractades pel
conjunt dels enquestats/des, cal tenir present que la gran majoria dels participants s'ubiquen en les franges
més  joves  de la  joventut,  que  són per  altra  banda,  els  que tenen un major  recorregut  temporal  dins
d'aquesta etapa del cicle vital d'una persona.

3.2.3.2. El servei de joventut, un servei amb necessitat de projecció

Comunicar i informar com a elements claus del servei

Comunicar (i saber comunicar: què, com i a qui?) és avui un factor bàsic per a garantir l'èxit d'un servei,
activitat o acció destinada als joves (o a qualsevol col·lectiu). Una forma de valorar (i avaluar), l'acció
comunicativa del servei és mesurant el grau de coneixement d'aquest entre la població juvenil de la ciutat.
A través de l'enquesta es van formular algunes preguntes que ajudessin a saber el grau de coneixement
dels servei de joventut “Valls Jove” per part dels joves, així com dels projectes que porta a terme i d'altres
qüestions relacionades amb l'impacte que genera els servei sobre aquest col·lectiu i la seva percepció.

Els resultats posen de manifest que un 52% afirma conèixer Valls Jove, mentre que un 45% desconeix
aquest servei. En relació a la utilització d'aquest (o participació en alguna activitat o acció realitzada des
del servei), només un 24% (1 de cada 4 joves) afirma haver-ne fet ús. No obstant això, quan se'ls pregunta
sobre el grau de coneixement dels projectes o activitats específiques organitzades o participades per Valls
Jove, un 88% respon afirmativament en algun o varis projectes. Existeix, doncs un coneixement mitjà de
les activitats, però no s'identifiquen sempre amb el servei de joventut. Per altra banda, entre les persones
residents a Valls que han utilitzat o participat en alguna de les activitats del servei, un 87% es mostra molt
o bastant  satisfet  i  només un 1% es  mostra  gens satisfet  amb aquest.  D'entre  els  que han utilitzat  o
participat del servei, un 53% ho ha fet per a participar de les activitats que organitza Valls Jove, un 12%
com a  Punt  d'Informació  Juvenil  i  un  9%  per  a  realitzar  gestions  (tramitació  de  beques  o  ajudes
municipals).

Es  parteix  de  la  premissa  que,  en  el  context  actual  de  la  societat  de  la  informació,  visualitzar-se,
comunicar  i  informar  són  elements  claus  per  a  garantir  l'eficàcia  del  servei  i  per  tant,  els  resultats
obtinguts a través de les enquestes poden orientar els esforços del servei en l'àmbit de la comunicació.
Afegir també que, actualment s'han multiplicat les eines i canals de difusió i interlocució directa amb els
usuaris/es  a  través  de  les  xarxes  socials  i,  aquestes  constitueixen  avui,  el  mitjà  més  estès  entre  el
col·lectiu de joves, en detriment d'altres canals que, tot i ser TIC, es troben en clar retrocés. Així, un 99%
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dels joves enquestats disposa de telèfon mòbil amb accés a internet. I un 98% afirma que és usuària de les
xarxes socials.

Els resultats de l'enquesta realitzada per a l'Oficina Jove posen de manifest quins són els canals de major
ús entre els més joves (per ordre descendent):

– Un 92% dels joves afirmen que disposen de Whatsapp.

– Un 85% utilitza l'Instagram.

Altres canals utilitzats, però que gaudeixen de menys acceptació per part del públic juvenil són: 

– Un 41% disposa de Snapchat.

– Un 38% té perfil al Facebook.

– Un 23% utilitza la xarxa social Twitter.

– Un 22% utilitza Skype.

Els i les joves, prioritzen doncs, la immediatesa del canal (instantaneïtat), la simplicitat (de la interface) i
la imatgeria (com element central de la comunicació). Aquest fet, explicaria l'abandonament progressiu
per part dels joves de canals molt estesos i populars entre la població general com el Facebook, en favor
de l'Instagram.

En aquest sentit, els joves manifesten que el canal més utilitzat a través del qual els arriba la informació
del servei és a través de les xarxes socials (34%), seguit de les amistats (boca-orella) amb un 22% i de la
cartelleria creada pel propi servei (20%). En menor mesura la informació els arriba a través de la pàgina
web (10%) i de la premsa escrita (6%).

Per aprofundir en la qüestió, també hem preguntat quin és l'ús que fan els joves enquestats d'internet: un
84,3% dels joves l'utilitzen per a fer ús de les xarxes socials. Un 70,3% també utilitza aquest mitjà per a la
recerca d'informació i un 67% afirma que també l'utilitza pels seus estudis. En menor mesura, només un
47% dels joves utilitzen internet per a mirar el correu electrònic i un 42,4% per a fer xats. Finalment, un
38% dels joves utilitza internet per a jugar a videojocs. 

Es constata doncs, que les xarxes socials són un instrument molt estès entre el col·lectiu de joves, i
que a més, és el mitjà habitual a través del qual s'informen de les propostes de Valls Jove.

3.2.3.3. Formació i treball, un binomi d'interès pels joves

L'enquesta ha servit també per conèixer quins són els temes d'interès i les preocupacions principals dels
joves per àmbits temàtics, així com saber quins àmbits prioritzarien des del servei de joventut.

Així, davant de la pregunta si els agradaria que des del Valls Jove s'oferissin altres activitats o serveis, un
97%  respon  afirmativament  (descomptant  els  «indecisos»,  és  a  dir  els  que  han  respost  No  sap/No
contesta) i només un 3% ho fa negativament. Les preferències d'activitats, en aquest cas, presenten la
següent distribució: un 41% assenyala activitats de tipus cultural o d'oci, un 40% ho fa per les activitats
esportives  i  un  36% per  activitats  formatives.  En menor  mesura  (un  20,5%)  apunta  oferir  un  servei
d'atenció i assessorament per a joves.

No obstant això, quan es pregunta sobre els seus temes d'interès o què reforçarien del servei de joventut hi
ha coincidència entre les dues enquestes realitzades pel servei de joventut i l'Oficina Jove de l'Alt Camp
(OJ): formació/estudis i  accés al mercat de treball  són els dos temes sobre els  quals presenten major
preferència d'interès o que reforçarien des del servei de joventut. En el cas de l'enquesta de l'OJ, un 70%
dels joves mostren interès en temes d'estudis i formació i un 48% sobre el món laboral, mentre que en
l'enquesta  de  VallsJove  (amb un perfil  de  major  edat),  un  48% prioritza  els  temes  vinculats  amb la
formació i estudis i un 51% reforçaria l'àmbit de l'accés al treball. També hi ha un interès significatiu per
part dels joves amb els temes esportius (un 38% dels joves) i en l'oci i el lleure (un 42%). Altres àmbits
que els joves reforçarien són els de la igualtat (un 31,4%), l'accés a l'habitatge (amb un 29%) i temes
relacionats  amb la  salut  (amb un  27%).  En  menor  mesura  trobem temes  com la  identitat,  relacions
personals i habilitats socials (20%), la cohesió social (19,3%) i la mobilitat (18,7%).
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La formació com element imprescindible per a la mobilitat social

Com ja  s'ha  apunta  en  l'anàlisi  quantitatiu,  els  cicles  de  crisi  econòmica  i  de  destrucció  d'ocupació,
consoliden  la  formació  com  a  element  imprescindible.  D'aquesta  manera  les  taxes  de  formació
s'incrementen, davant les dificultats d'inserció en el mercat laboral. Les dues enquestes coincideixen en la
percepció dels joves sobre els estudis: un 91% dels joves estudiants de l'ESO considera que és important
tenir un bon nivell d'estudis per a trobar feina. Pel conjunt de joves, el 93,2% considera que sense estudis
és molt difícil trobar feina (només un 6,8% es mostra en desacord o molt desacord). Existeix, doncs, una
elevada consciència que,  els  estudis són un element molt important per a una projecció laboral
futura o una trajectòria d'èxit en la inserció al mercat laboral.

Els  joves de la ciutat,  per altra  banda,  consideren en general  que estan informats sobre  les diferents
opcions acadèmiques formatives existents. En el cas dels de la ESO, un 85% ja s'ha informat sobre els
estudis postobligatoris i només a un 34% li agradaria rebre més informació. La principal font d'informació
d'aquest col·lectiu més joves és en primer lloc el mateix centre de secundària (22,3%) i en segon lloc
l'espai de l'estudiant (16%). 

Finalment, pel que fa a la resta de joves un 60% considera que té molta o bastanta informació sobre les
opcions acadèmiques existents. En aquesta ocasió, les opcions preferents sobre el que pensen que més els
podria ajudar a conèixer el que voldrien fer en un futur són xerrades o tallers d'orientació acadèmica
(opció  que  apunten  un  60,5% dels  joves),  seguit  d'unes  pràctiques  laborals  a  empreses  (un  55,8%),
l'assistència a l'Espai de l'Estudiant de Valls (47,4%) i un 31,4% que opten per la recerca per internet.
Només un 22,1% assenyala l'opció dels pares/mares i un 15,8% considera l'opció dels tutors/es del curs. 

Satisfacció en el treball i disposició a la mobilitat

L'enquesta també ha servit per conèixer alguns aspectes relacionats amb el món laboral de les persones
enquestades que es troben actives dins del mercat de treball. Així, el grau de satisfacció a la feina és de
mitjana (en una escala del 0 al 10) d'un 7,3 (notable). Un altre element que s'ha preguntat als joves, és si
el seu lloc de treball està relacionat amb la seva trajectòria formativa/acadèmica: un 57% afirma que molt
o bastant i només un 31% manifesta que poc o gens. Els joves de Valls, doncs, es mostren força satisfets
amb el mercat de treball, ja que permet desenvolupar majoritàriament el seu àmbit d'estudi. No obstant
això, la modalitat contractual majoritària dels joves enquestats és la temporal (47%) i només un 26% dels
enquestats disposa de contracte indefinit.

En relació als  recursos que han utilitzat  o utilitzen per a buscar feina, es posa de manifest  el  model
«familista» característic de les societats mediterrànies (sud Europa): en un 66% dels casos s'ha utilitzat la
xarxa familiar o d'amistats per a cercar una feina (un canal tradicional en el context de la societat de la
informació).  La xarxa social (entorn i context de la persona), continua, doncs, tenint un pes molt
important pel desenvolupament i la inserció laboral de les persones joves.  El segon recurs utilitzat
són els webs especialitzats (amb un 52,3%). En menor mesura, tot i que també força majoritari, és la
utilització d'instruments especialitzats en l'àmbit de l'ocupació: el SOC (utilitzat en un 50,3% dels joves) o
les empreses de treball temporal (amb un 33%). El recurs de l'administració pública continua doncs, tenint
un major ús per sobre del privat. En aquest sentit, Vallsgenera (l'Institut Municipal de Desenvolupament
Local de Valls) és un recurs que ha estat utilitzat en un 26% dels casos.  Els joves enquestats, però, també
fan ús dels recursos propis: un 50% ha presentat el currículum personalment en el lloc de treball al qual
aspira. Els resultats posen de manifest que:

• La importància que els joves tinguin recursos (i habilitats) pròpies per a poder-se inserir dins del
mercat de treball per iniciativa pròpia (saber presentar un CV, conèixer els recursos existents a
Internet...).

• La importància de l'entorn de la persona jove (família i amistats) com a porta d'oportunitat per
accedir a un lloc de treball.

En el cas de les persones més joves, els aspectes que creuen que s'haurien de prioritzar en relació al
mercat de treball, un 47,7% manifesta que s'ha de prioritzar la creació de llocs de treball per a joves, el
mateix percentatge que creu que cal incrementar el suport a l'emprenedoria juvenil. L'opció de realitzar
tallers  sobre  recerca  de  feina,  redacció  de  currículums,  com  preparar  una  entrevista,  etc  ha  estat
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assenyalada també pel 46% dels joves. En menor mesura, la contractació de joves (amb un 36,6%) o una
major difusió dels serveis ja existents a la ciutat (29,7%) són les altres opcions apuntades pels joves.
L'emprenedoria juvenil, doncs, té un pes important en el seu imaginari i el suport a aquesta és un
dels aspectes més destacats per part dels joves.

Una  altra  de  les  qüestions  que  es  posa  de  manifest  és  l'elevada  predisposició  a  la  mobilitat
internacional per part dels joves de la ciutat: un 57% d'aquests s'ha plantejat alguna vegada buscar feina
a l'estranger (davant del 39% que no ho ha fet). Quan es projecta en el jove el lloc on els agradaria
treballar, només un 28% es decanta per la seva ciutat i un 9,4% ho faria a la comarca. En canvi, un 58%
dels joves li agradaria treballar fora de la comarca dels quals un 19,3% al Camp de Tarragona, un 22% a
Catalunya, un 4,2% a l'Estat espanyol i un 12,5% li agradaria treballar a l'estranger. Per tant, 7 de cada 10
joves actius en el mercat de treball i resident a Valls, li agradaria treballar fora de la ciutat.

3.2.3.4. Amb la salut no s'hi juga!

Aproximar-nos a la salut de la persona jove, vol dir conèixer els seus estils de vida i els seus hàbits (de
consum,  esportius...).  Amb aquesta  finalitat,  s'han  realitzat  diferents  preguntes  a  través  de l'enquesta
relacionat  amb  hàbits  esportius,  consum i  percepció  de  diferents  substàncies  o  sobre  els  agents  de
referència en l'àmbit de la salut.

En primer lloc, però, s'ha demanat als joves quins són els temes (relacionats amb salut física, psicològica
o conductes de risc) sobre els quals els agradaria disposar de més informació (en una escala del 0 al 10).
El tema de major interès (o del que requereixen més informació) és sobre l'assetjament escolar (bullying)
amb un valor mitjà de 6,9 seguit de les malalties de transmissió sexual, amb una puntuació de 6,75. Altres
qüestions que superen la mitjana dels 6 punts són: la gestió de les emocions (6,53), la sexualitat, diversitat
i afectivitat (6,5), els trastorns alimentaris (6,2) i l'addicció al mòbil (6,1). En menor mesura (però sempre
per sobre d'una puntuació mitjana de 5), han indicat els següents temes: consum de tabac i alcohol i, el
consum d'altres drogues (ambdós amb un valor mitjà de 5,9).

Quins són els agents o espais de referència dels joves de la ciutat en relació a temes de salut? El primer
lloc on els joves van a informar-se és a internet (és l'opció que han marcat un 68,8% dels enquestats). La
segona opció que compta amb major  acceptació són les amistats,  amb un 51,7% i  en tercer lloc els
pares/mares (opció assenyalada per un 40,6% dels joves). És a dir, la majoria de joves no utilitzen com
a referents els agents de salut o serveis/persones professionals en aquest àmbit quan tenen dubtes.
En aquest sentit, només un 33,6% dels joves van al Centre d'Atenció Primària.  La informació que
rep o els canals que usa la persona jove en l'àmbit de la salut, no responen a allò desitjat i internet s'ha
convertit en el referent dels joves per a resoldre els seus dubtes (el qual garanteix també, l'anonimat de la
persona, un aspecte sempre valorat pels joves).

La normalització del consum d'alcohol 

Les conductes de risc gaudeixen en general de major extensió entre el col·lectiu de joves (ja sigui per la
manca d'informació, per trencar la normativització social o pels rols jeràrquics existents). Per aquesta
motiu, s'ha preguntat sobre el consum de diferents substàncies i determinades pràctiques per part dels
joves.  Tabac i alcohol són per antonomàsia, les substàncies més esteses entre els joves: un 78,5%
dels joves enquestats beuen alcohol (i un 30% afirma beure molt o bastant); mentre que el consum de
tabac és d'un 36% (un 16% afirma fumar molt o bastant). La següent substància de major consum són els
cànnabis: un 20,5% (1 de cada 5 joves) afirma consumir-ne (i un 5,1% afirma fer-ho molt o bastant). El
consum d'altres substàncies (cocaïna i al·lucinògens) no superen en cap cas el 4%.

En relació a les conductes de risc, un 28% dels joves (gairebé tres de cada deu) afirma tenir relacions
sexuals sense prevenció (un 11% afirma fer-ho molt o bastant) i  un 8,5% conduir sota els efectes de
l'alcohol.  Són  proporcions  significatives,  tenint  en  compte  el  risc  associat  que  comporten  aquestes
conductes. Finalment, dins del grup de conductes de risc, només un 21,6% dels joves afirma portar una
vida sedentària. L'esport i la seva pràctica, com es veurà més endavant, gaudeix de molt bona acceptació
entre els joves de la ciutat.

S'ha preguntat també als joves la seva percepció sobre el consum d'aquestes substàncies i de les conductes
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de risc, per saber el grau de coneixement i consciència que en tenen al respecte. En relació al consum de
cocaïna i al·lucinògens, un 97,3% i un 95,1% respectivament consideren que és greu o molt greu. Un
percentatge que es redueix fins al 68,3% en el cas dels cànnabis (3 de cada 10 joves considera que és  poc
o gens greu). Pel que fa al tabac, un 60,2% considera que fumar és greu o molt greu, mentre que només un
45% dels joves associa el consum d'alcohol, com a greu o molt greu (és a dir, que un 55% dels joves
pensen que el consum d'alcohol no és greu o és poc greu)3. En canvi, dels altres comportaments de risc, el
que pitjor percepció té entre els joves és el de conduir sota els efectes de l'alcohol (un 97,4% ho considera
un comportament greu o molt greu); un 88% considera molt greu o greu tenir relacions sexuals sense
prevenció i  un 70% percep negativament portar  una vida sedentària.  Existeix doncs,  una consciència
bastant estesa entorn del consum de drogues i els comportaments de risc, encara que això no sempre es
tradueix en no usar o practicar aquestes. 

La pràctica esportiva és avui un hàbit molt estès entre el col·lectiu de joves: 74,5% dels enquestats
afirma practicar alguna activitat esportiva. Aquestes són moltes i variades, i no es limiten als esports
«hegemònics» com és el futbol i  el  bàsquet. Avui els joves practiquen des del «running», passant pel
ciclisme, l'escalada, el ball o la dansa, l'hoquei, la natació, la zumba, el tennis, l'esquí... Segurament, per
aquest motiu, i com s'ha vist anteriorment, una de les demandes que fan els joves és la millora o ampliació
d'espais  i  equipaments on realitzar  pràctica esportiva.  Pel  que fa  a la regularitat  el  76,4% dels  joves
enquestats afirma practicar esport sempre o habitualment, mentre que els joves que ho fan poc o mai és
només del 23,6%.

3.2.3.5. La igualtat, una realitat plenament assumida

A pesar que en els darrers anys s'ha avançat en la igualtat de gèneres (major consciència, campanyes
informatives,  serveis  municipals  com el  SIAD...),  la  violència  i  la  discriminació  envers  les  dones és
encara  una  realitat.  A través  de  l'enquesta  volíem  conèixer,  però,  quina  és  la  percepció  entre  les
generacions joves en aquest àmbit. En aquest sentit, un 66% dels joves enquestats considera que hi ha
poca o gens igualtat entre homes i dones i, un 69% considera que els homes encara tenen més oportunitats
que les dones. I un 74,7% dels joves (tres de cada quatre) considera que el masclisme està plenament
present a la societat (només un 4,5% manifesta estar gens d'acord amb aquesta afirmació). Finalment, un
91,9% dels joves enquestats afirma estar molt d'acord o d'acord en què «Els homes i les dones tenim els
mateixos drets, obligacions i responsabilitats», tot i que un 8,1% afirma estar-hi en desacord o molt en
desacord.

De fet, com es veurà més endavant, quan s'ha preguntat als joves sobre els temes que consideren més
importants o que més els afecta, la violència i assetjament masclista ocupa un lloc destacat: un 44,5% han
marcat aquesta opció.

Existeix doncs, un elevat grau de consciència que en la societat actual predomina el masclisme i per
tant, els homes gaudeixen de més i millors oportunitats en les diferents esferes de la vida d'una
persona. Segurament per això, un 90% dels joves considera que les tasques de la llar són pròpies de totes
les persones que hi viuen (tot i que un 3,3% considera que són només de la mare i un 0,4% només del
pare).

3.2.3.6. Habitatge: el lloguer com a forma d'accés preferent

L'emancipació residencial és un dels màxims exponents en el camí cap a la plena autonomia de l'individu.
Com ja s'ha exposat en l'anàlisi quantitativa, la taxa d'emancipació juvenil, s'ha reduït significativament
en els anys de crisi per la combinació de diferents factors relacionats amb la inestabilitat laboral dels
joves i els elevats preus del parc de l'habitatge (especialment el de lloguer).

3 Els resultats són coincidents amb les dades de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES) 2014/2015, que informa sobre el consum de drogues dels adolescents i joves espanyols
de 14 a 18 anys. Les dades mostren que l’alcohol, el tabac i el cànnabis segueixen sent, per aquest ordre, les
drogues més consumides entre aquest sector de la població. 
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La gran majoria de joves enquestats (un 86%) viuen encara amb els seus pares, un percentatge que, si
tenim en compte les seves edats (un 83,3% tenen entre 16 i 19 anys i, un 8,2% entre 20 i 24 anys) és la
situació més habitual. Hem volgut incidir, però, en d'altres qüestions vinculades a l'àmbit de l'habitatge,
com per exemple el règim de tinença de l'habitatge on es resideix. En un 41% dels casos dels joves ja
emancipats, ho fan en règim de lloguer (l'opció majoritària), mentre que els joves amb pisos de compra,
representen només el 13%. Però, quina és la preferència de tinença per part dels joves? El lloguer és
majoritàriament l'opció escollida (en un 45% dels casos, mentre que l'opció de compra és del 38%). En
aquest sentit, l'opció d'accés a un habitatge en règim de lloguer no és només l'opció més assequible
econòmicament pels  joves,  sinó  també l'opció  preferent, trencant  amb la  preferència  històrica  pel
règim de propietat. No obstant això, la gran majoria d'aquest col·lectiu desconeix (88%) l'existència de
l'Oficina Local de l'Habitatge (ProValls), que és l'entitat pública municipal que, entre d'altres, gestiona
borsa d'habitatges de lloguer.

3.2.3.7. La desafecció dels joves a la ciutat de Valls: percepció o realitat?

És Valls una ciutat atractiva pels joves de la ciutat? O pel contrari,  els joves en volen marxar? Amb
aquesta  finalitat  s'ha  incorporat  una  pregunta  a  l'enquesta  on  es  demanava  a  la  persona  jove  on  es
projectava en un futur  (sota la pregunta «En un futur  m'agradaria viure a...»).  Els  resultats  posen de
manifest una elevada desafecció dels joves vers el seu municipi de residència: en un 62% dels casos
voldria viure en un altre lloc que no fos Valls, i només un 18% (aproximadament 1 de cada 5 joves)
afirma que  li  agradaria  viure  a  Valls  (un  20% afirma  que  «no sap/no  contesta».  Si  obviem el  grup
d'indecisos, el % de joves que afirma que en un futur li agradaria viure en un altre lloc augmenta fins al
77%). La mateixa pregunta s'ha traslladat  als  més joves (estudiants d'ESO de la ciutat)  en l'enquesta
elaborada per l'Oficina Jove, obtenint resultats molt similars als anteriors: un 68% afirma que li agradaria
viure en un altre lloc (un 73,5% descomptant els indecisos), i un 24% es quedaria a Valls. Sobre aquest
mateix col·lectiu (joves de 4t d'ESO) se'ls ha preguntat pels motius pels quals no els agradaria viure en el
seu municipi: un 34% apel·la a la manca d'oportunitats formatives o laborals, mentre que un 18% afirma
directament  que  no  li  agrada  la  ciutat.  Un  30,7%  manifesta  altres  raons  per  no  quedar-se  a  Valls
(majoritàriament perquè volen «conèixer món»).

Existeix, doncs, un percentatge important de desafecció amb el municipi, majoritàriament perquè
consideren que la ciutat no pot donar cobertura a les seves expectatives acadèmiques o laborals. No
visualitzen Valls, com una ciutat d'oportunitats (element essencial per a la mobilitat social). Aquest fet,
pot  implicar  un  no  retorn  de  les  «migracions  forçoses»  de  joves  vallencs/ques  (estudiar  en  ciutats
universitàries  de  l'entorn,  feines  «temporals»  o  «estacionals»  en  d'altres  ciutats  amb  forta  projecció
turística...).

Aquesta percepció però, pot no coincidir amb la realitat, ja que com s'ha vist en l'anàlisi quantitativa, la
taxa d'atur juvenil de la ciutat és força baixa i l'oferta educativa/acadèmica s'ha ampliat significativament
al  llarg  dels  anys,  tot  i  «rivalitzar» amb pols  «d'oportunitat» de  grans  ciutats  properes  com Reus  o
Tarragona (els quals poden contribuir indirectament a aquesta percepció), que també disposen d'estudis
universitaris  i  una major  oferta d'oci  i  lleure,  una demanda que com s'ha vist  anteriorment és  també
present per part dels joves. 

3.2.3.8. Oci, cultura, lleure i esport com a motor de la ciutat. Una oferta insuficient
pels joves

Tal i com ja s'observa en l'anterior Pla Local de Joventut, una demanda recorrent dels joves de la ciutat és
una major oferta d'activitats per aquest col·lectiu, sobretot en l'àmbit esportiu i, de l'oci i el lleure. Així,
els joves enquestats que estudien a l'ESO consideren en un 77% dels casos que a Valls es realitzen poques
activitats. Mentre que un 63% dels participants de la nostra enquesta considera que des del servei es fa
poc o gens en relació a accions culturals o d'oci. Quan es demana concreció en la demanda d'aquest tipus
d'activitat, existeix una preferència orientada especialment a l'oci nocturn (12%), per la realització de
concerts  (13%)  o  «festes»  (8%),  tot  i  que  la  demanda  d'activitats  culturals  i/o  teatrals  és  també
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significativa (12%). Altres demandes, ubicades en l'oci i el consum són l'existència d'un centre comercial i
la presència de més botigues al municipi (12%). No obstant això, la gran majoria de joves manifesta que
passa el seu temps d'oci a Valls (un 64%, davant del 28% que ho fa a Reus o Tarragona).

Però, a què dediquen els temps lliure els més joves de la ciutat? Majoritàriament, els joves (enquestats de
4t d'ESO) passen el seu temps lliure amb les amistats  (un 74% de joves indiquen aquesta opció).  La
integració en el grup d'iguals és, doncs, pels joves una qüestió primordial i on inverteixen gran part dels
seu temps lliure. Molt per sota d'aquesta opció, trobem altres pràctiques que comporten una actitud més
passiva:  un 39% afirma mirar la televisió en el  temps lliure.  No obstant  això,  les altres opcions que
prioritzen els joves en el seu temps lliure demostren i posen de manifest que són (pro)actius en àmbits
com l'esport (un 36%) i la formació: l'estudi d'idiomes (30,2%), anar a classes de repàs (28%) o en el
lleure educatiu (24,4%). Els videojocs, és una opció minoritària entre els més joves (17%), però l'accés a
la cultura (música/teatre) tampoc és una pràctica gaire estesa (15,7%).

Quin és l'oci o el lleure que preferentment consumeixen els joves de la ciutat? Un 62% manifesta que
realitza excursions/sortides/viatges sempre o habitualment. És la pràctica més estesa, fins i tot per sobre
de l'assistència a pubs/discoteques (habitual entre el 53% dels joves). L'assistència a concerts és habitual
en un 43% dels joves, mentre que l'assistència als esdeveniments esportius és també un àmbit forta estès
entre aquest col·lectiu (un 42% afirma fer-ho de manera assídua). Un 36% afirma consumir videojocs
sempre o de manera habitual i un 31% va al cine amb alta freqüència. El percentatge es redueix fins al
14% quan es tracta d'anar al teatre o veure espectacles de dansa. Finalment, els joves que afirmen assistir
al lleure educatiu (esplais, agrupaments escoltes...) de manera habitual és del 18%.

Però, coneixen els joves els equipaments municipals (culturals, cívics, esportius o d'oci) de la ciutat?Amb
aquest objectiu s'ha preguntat als joves el grau de coneixement i utilització de 10 equipaments municipals
de la ciutat (vinculats directament o indirecta amb el servei de joventut): de mitjana, un 87,1% dels joves
coneix aquests  i  un 59% afirma utilitzar-los  habitualment  o  puntual.  No obstant  això,  el  grau d'ús  i
coneixement varia força per cadascun d'ells. Així, l'equipament més conegut i d'ús més estès entre els
joves són els esportius (un 96% els coneix i un 88% afirma fer-ne ús) . En sentit contrari trobem el
Centre Cívic de Valls (espai on es realitzen part de les activitats de Valls Jove): un 75,7% coneix de la
seva existència, però només en fan o n'han fet ús un 31,6%. A part dels equipaments ja esmentats i per
ordre de coneixement hi ha: el centre cultural (94%, espai on es realitza el concert jove de la castanyada i
part  de l'activitat  cultural  del  municipi),  el  teatre principal  (92%), la Biblioteca Popular (90%, on es
realitza l'entrega de premis del concurs de relats breus per a joves), la Biblioteca Carles Cardó i el Kursaal
(on  s'ubica  l'Espai  de  l'Estudiant),  ambdós  amb  un  88%,  VallsGenera-  Institut   Municipal  de
Desenvolupament Local (84%), el Museu de Valls (83%) i l'skateparc (amb un 81%). Pel que fa al seu ús,
un 85% utilitza o ha assistit al Teatre Principal, un 84% el Centre Cultural, un 70% el Kursaal, un 66% la
Biblioteca  Popular  i  un  altre  64%  la  Biblioteca  Carles  Cardó.  El  Museu  de  Valls,  amb  un  40%,
VallsGenera (36%), el ja citat Centre Cívic (31,6%) i l'skateparc (amb un 24%, tot i que es tracta d'un
espai per a una pràctica esportiva molt concreta) són els de menor ús per part dels joves. Així, doncs, dos
dels  equipaments  on  es  projecten  més  activitats  pels  joves  (Centre  Cívic  i  skateparc)  són
precisament dels menys coneguts i usats pel públic juvenil.

Un casal de joves a Valls?

La ciutat de Valls no disposa avui en dia d'un equipament exclusiu per a joves (com espai de referència
únic).  Es  percep,  però,  com una necessitat  per  part  dels  joves? Els  enquestats  més joves  manifesten
majoritàriament que a la ciutat de Valls hi ha manca d'equipaments (51%), davant d'un 40% que opinen el
contrari (el 9% restant escullen l'opció de Ns/Nc). Quan es pregunta pels equipaments/espais en qüestió,
els  joves  manifesten  en  primer  lloc  la  seva  preferència  per  equipaments  esportius  (19%,  tot  i  que
eliminant  els  indecisos,  el  percentatge augmenta  fins  al  29%),  seguit  d'equipaments/local  per a  joves
(17%,  i  d'un  26,5% sense  els  indecisos).  Altres  demandes  d'espais/equipaments  són  l'existència  d'un
centre comercial (o més botigues a Valls), amb un 10,7% (un 16,% en absència d'indecisos) i més zones
verdes/parcs, amb un 6,2%.

Quan se'ls ha preguntat directament als joves si, en cas d'existir, anirien a un Casal de Joves, un 44%
afirma que sí, davant del 22% que manifesta que no hi assistiria. No obstant això, quan reduïm la mostra
als residents a Valls i sense comptabilitzar els indecisos (que sumen un 34%), el percentatge de joves que
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assistirien a un Casal de Joves és del 70%, davant del 30% que afirma que no hi aniria.

Així, doncs, encara que un equipament juvenil no és una demanda prioritària o majoritària per part dels
joves, sí que la majoria d'ells (7 de cada 10) en faria ús en cas d'existir.

3.2.3.9. La participació: fem ciutat?

La participació és un element que permet identificar el grau de dinamisme i d'implicació de les persones
en  la  seva  ciutat,  comunitat  o  entorn  més  immediat.  És  també  la  premissa  que  permet  l'acció
«transformadora» (un dels principis rectors del Pla Nacional de Joventut). Volíem conèixer, doncs, si els
joves de la ciutat són o no «participatius».

En  l'enquesta  realitzada  als  estudiants  de  4t d'ESO,  s'ha  preguntat  si  es  consideren  persones
«participatives» (percepció subjectiva sobre el seu grau d'implicació):  un 77% respon afirmativament,
mentre que un 20% descarta aquesta opció. No obstant això, entre aquest col·lectiu de menor edat, són
pocs els  que formen part  d'alguna entitat  (un 14,5%, davant  del  82% que no en forma part).  Aquest
percentatge, però, és força superior quan agafem de referència el conjunt de joves enquestats: un 40%
forma  part  d'alguna  entitat.  En  aquest  sentit,  un  73,2% dels  joves  afirma  estar  en  desacord  o  molt
desacord amb l'afirmació «No m'agrada participar en actes, ni activitats que no siguin obligatòries com
anar a l'Institut» i, un 96% dels joves afirma estar d'acord o molt d'acord en què per poder canviar o
millorar la societat en què vivim és necessari la participació i el compromís de tots i totes.

Quines són les entitats  en les quals participen els joves? Un 26% dels joves forma part d'una entitat
esportiva  o  excursionista  (opció  majoritària  en  la  majoria  de  joves  del  país),  seguit  de  les  entitats
castelleres (19,8%) i les entitats juvenils (19,5%). En menor mesura, els joves participen d'entitats del
lleure (13%), culturals (12%) o polítiques/sindicals (5,5%).

En aquest sentit, en relació a la participació dels joves en esdeveniments culturals de la ciutat un 60% diu
participar molt o bastant.

Finalment, s'ha preguntat als joves sobre el grau de coneixement de la Coordinadora de Joves de Valls, un
espai de participació que reuneix a les entitats juvenils del municipi. Un 78% dels joves desconeix la seva
existència davant d'un 15,2% que afirma conèixer-la.

De manera general, doncs, els joves de Valls mostren una actitud positiva i proactiva en participar en
entitats o actes de la ciutat, especialment en les esportives, castelleres o juvenils i tenen una percepció
positiva del fet de participar (també com a eina de transformació i millora col·lectiva).

3.2.3.10. Cames o cotxe? La mobilitat preferent dels joves

Hi ha diferents factors que influeixen en l'ús dels mitjans de transport de la població: el model urbanístic
de la ciutat (dispers o compacte), els hàbits particulars de cada persona, així com els recursos dels que
disposa  la  ciutat  per  a  facilitar  els  desplaçaments  per  mitjans  alternatius  al  cotxe.  A l'enquesta  es
preguntava als joves quin és el mitjà de transport que utilitza normalment per a desplaçar-se fins a la seva
activitat principal (feina, institut...). La majoria dels joves fan el seu desplaçament habitual a peu (és una
opció escollida pel 70% dels joves residents a la ciutat), mentre que el cotxe és la segona opció utilitzada
pels joves (un 43,6% afirma fer-ho a través d'aquest mitjà). Les altres opcions, tenen menor ús: un 14.5%
utilitza transport públic (bus o tren) i un 10% ho fa en bicicleta.

L'enquesta també ha preguntat als joves sobre la seva percepció de la comunicació de la ciutat amb la
resta del Camp de Tarragona. En aquest sentit, un 55,6% considera que Valls està ben comunicada, davant
del 33% que considera que no. 

3.2.3.11. La construcció de la identitat del/la jove vallenc/a

Quins són els temes que els joves consideren més importants? A l'enquesta es demanava als joves que
marquessin les 5 opcions (entre un ventall de 16 opcions) que consideraven més importants o que més els
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afectaven. A pesar que la joventut és una etapa de la vida on, en general, es gaudeix de bon estat de salut,
aquest és el tema que consideren més important: un 66% dels joves han marcat aquesta opció com la més
important. Per ordre descendent, els estudis (i l'autorealització personal a través d'aquests) és la segona
opció preferent:  un 61% dels joves considera important poder estudiar allò que volen, mentre que un
53,7% opten també per l'opció de l'economia familiar o personal com element que més l'afecta o que
considera més important. L'atur i les condicions laborals és també una de les opcions que han marcat els
joves en un 52,1% dels casos. En aquest sentit, cal destacar que la cinquena opció per grau d'importància
o  afectació  (fins  i  tot  per  sobre  d'àmbits  com l'habitatge  o  la  pobresa)  és  la  violència  i  assetjament
masclista,  amb un 44,5%. En menor mesura, trobem la pobresa (amb un 34,5%), l'habitatge (amb un
30,2%) o el medi ambient (amb un 26,6%).

3.2.3.12.  L'autoestima i  un entorn «saludable» com a pilars  del  desenvolupament
personal (i humà)

La joventut (i, especialment l'adolescència), es considera una edat «convulsa» en el procés de construcció
de la identitat de l'individu. I en aquesta construcció hi juga un paper important no només els agents de
socialització primària (escola i família), sinó també l'entorn (o cercle d'amistats). En relació a aquestes
qüestions s'han realitzat un seguit de preguntes als joves que, havien de manifestar el seu grau d'acord o
desacord amb una sèrie d'afirmacions. Un 68% dels joves no li costa manifestar la seva opinió davant
d'altres  persones,  a  pesar  que  sigui  diferent  a  la  contrària,  mentre  que  un  32%  (percentatge  força
significatiu) li costa mostrar la seva opinió quan és diferent a la majoria. També relacionat amb l'entorn de
la persona jove, un 87% afirma que es relaciona amb persones tolerants i que accepten la diversitat sexual
i ètnica (un 14% afirma no fer-ho) i un 96% es mostra acord en envoltar-se de persones respectuoses,
comprensives,  positives  i  generoses  amb ganes  de  col·laborar  i  participar  en  diferents  activitats.  En
relació a la identitat de l'individu, un 77% dels joves manifesta agradar-se com és, una opció que no és
compartida pel  23% dels joves.  Finalment,  un 70% dels joves es mostra acord en què li  agradaria a
aprendre a gestionar les seves emocions.

Altres qüestions relacionades amb la identitat de l'individu, i ja descrites en apartats anteriors, són les
referents a la identificació dels estudis com a motor de la inserció laboral (un 93% es mostra acord amb
aquesta afirmació) o la igualtat entre persones de diferent sexe (amb un 92% de persones joves que s'hi
mostren favorables).

El  col·lectiu  de joves  li  agrada,  de  manera  general,  rodejar-se  de persones  que siguin respectuoses  i
tolerants amb la diversitat, participatives i són conscients que, els estudis són el primer graó per a garantir
tenir  majors  oportunitats  laborals.  No obstant  això,  hi  ha  un  % de  joves  que  manifesta  no  sentir-se
còmode amb la seva imatge i una gran majoria, que li agradaria treballar (o tenir més recursos) per a
gestionar les emocions.

3.2.3.13. A mode de conclusió: reptes i oportunitats

És molta i variada la informació que hem pogut extreure de les enquestes realitzades als joves de la ciutat
i és de gran utilitat a l'hora d'enfocar i orientar el Pla Local de Joventut. És, a més, una eina de valoració i
(auto)avaluació del servei i els projectes que es realitzen des d'aquest. Els resultats posen de manifest
alguns dels reptes que tenim per davant, reptes que són alhora oportunitats de millora, de creixement i
d'eficiència  del  servei.  S'apunten,  doncs,  a  mode de conclusió,  algunes de les  conclusions/reptes  que
caldria afrontar:

Comunicar per existir

– Poc més de la meitat dels joves coneix el servei de joventut de «Valls Jove», i només un de cada
quatre joves ha fet ús del servei. A pesar que la gran majoria coneix un o alguns dels projectes
que s'hi fan, no sempre aquest es relaciona amb el servei. Caldria, doncs, incidir en campanyes
informatives i propostes de difusió, especialment entre les generacions que cada any s'incorporen
en aquesta etapa del cicle de vida (doncs, cada any entra una nova generació i en surt una altra en
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l'etapa de la joventut).

– Canvis en els patrons comunicatius i informatius dels joves: les eines 2.0 (xarxes socials) són els
mitjans de major ús entre els i les joves de la ciutat.  La societat de la informació evoluciona
ràpidament cap a la interconnexió global i instantània i cal, des del servei, adaptar-se a aquests
canvis. El que avui és un mitjà vàlid, demà pot caure en desús en favor d'altres eines o aplicatius
que, per raons vàries, capten l'atenció dels joves. En aquest sentit,  cal un reciclatge constant i
adaptar-se a les noves formes i eines de comunicació de major difusió entre els i les joves de
la ciutat.

L'esport com a referent

– La pràctica esportiva és un hàbit molt estès entre la joventut de la ciutat i existeix una demanda
significativa d'espais per a la pràctica lliure esportiva. A dia d'avui, la ciutat disposa, més enllà de
dos equipaments esportius (piscina, gimnàs, pistes de bàsquet, de futbol 7 i, pistes d'atletisme), un
skateparc  i  un  circuït  de  BMX,  però  existeixen  noves  (i  velles)  demandes  d'equipaments  i
d'activitats  esportives  (street  workout,  bàsquet  3x3...).  Es  tracta,  doncs,  d'un  recurs  amb  un
potencial  de  gran  interès:  no  només  es  tracta  d'un  hàbit  saludable  (que  permet  combatre  el
sedentarisme o l'aïllament social), sinó que permet desenvolupar projectes comunitaris i valors
col·laboratius entre els i les joves. En aquest àmbit, el servei de joventut pot establir  espais de
treball conjunts amb el Patronat d'Esports per ampliar i fer créixer les activitats destinades
a aquest col·lectiu i crear o adaptar nous espais per a la pràctica dels esports urbans.

– Els  equipaments  esportius  municipals  són els  que gaudeixen de major  coneixement  i  ús  dels
joves. Es converteixen així, en espais de referència preferent. Per contra, el Centre Cívic, espai on
es  realitzen les  activitats  (no exteriors)  per  a  joves  des  del  servei  de  joventut  és  dels  menys
coneguts i utilitzats, a pesar del seu potencial. Cal, doncs, incidir i projectar els equipaments on
es desenvolupen les activitats per a joves, especialment el Centre Cívic, a pesar que no és un
equipament d'ús exclusiu per aquest col·lectiu.

(In)formar-se per a créixer

– Són varis els temes que preocupen els joves o dels quals mostren interès: qüestions relacionades
amb la salut, temes com el bullying, la gestió de les emocions, l'accés al mercat de treball o la
igualtat entre homes i dones. Cal doncs, incidir en la realització d'activitats (en forma de tallers,
xerrades...) destinades a reforçar el coneixement en determinats àmbits d'interès pels joves que
permetin reforçar el seu desenvolupament i l'autonomia personal en clau d'igualtat.

– La discontinuïtat al llarg dels anys del servei de joventut, a nivell d'espais i estructura tècnica, ha
representat una barrera per a  projectar-se com a Punt d'Informació Juvenil. Els joves, però
tenen inquietuds,  dubtes,  desconeixement  de temes i  necessitats  als  quals  cal  donar  resposta.
Caldria, doncs, des del servei, projectar-se com a Punt d'Informació Juvenil i convertir-se en un
referent pel col·lectiu. 

– Una  altra  característica  de  la  joventut  de  la  cuitat  és  l'elevada  predisposició  i  interès  en  la
mobilitat internacional (ja sigui per estudiar, agafar experiència laboral o com a experiència de
creixement personal). El servei de joventut, doncs, cal que treballi en formar-se en aquest àmbit
i oferir informació i assessorament per tal que els joves disposin dels recursos necessaris per
a  facilitar-los  la  mobilitat  internacional.  És  també  un  recurs  que  pot  reforçar  la
referencialització del Punt d'Informació Juvenil.

Valls, ciutat per a joves

– La ciutat de Valls ha d'afrontar dos reptes primordials a l'actualitat: la reducció progressiva del
col·lectiu de joves (d'un 25% en el període de crisi i per tant, l'envelliment progressiu de la seva
població), i la important desafecció d'aquest col·lectiu vers la seva ciutat. Valls és percebuda pels
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joves com una ciutat que no permet projectar  el  seu futur (formatiu o laboral),  amb absència
d'activitats pels joves, especialment en l'oci (consumista i nocturn), la cultura i l'esport. Aquesta
percepció pot facilitar el desarrelament de la persona jove i potenciar les migracions vers altres
nuclis de població. Cal, doncs, en la mesura del possible revertir aquesta percepció estesa entre
els  joves.  La comunicació en  aquest  sentit,  torna  a  situar-se  com a peça clau  per  a  donar  a
conèixer els  projectes i  activitats  que es realitzen pels joves i,  atendre i  donar resposta a les
demandes que es formulen des d'aquest col·lectiu.

– Un dels mecanismes que pot contribuir a millorar la percepció dels joves de la ciutat, a facilitar-
ne l'arrelament i a vincular el seu oci i lleure a la ciutat és la creació d'un carnet jove local, que
ofereixi promocions i descomptes, no només als comerços de Valls, sinó a les activitats que avui
ja ofereixen diferents equipaments i serveis.

– Els joves de Valls són, en general, força participatius; implicats en el teixit associatiu i en les
accions culturals de la ciutat. Existeix, doncs un potencial en aquest àmbit. La Coordinadora de
Joves de Valls és, en aquest sentit, una eina que cal potenciar ja sigui com espai d'interlocució
amb el servei de joventut o com a creador i generador de noves propostes.  

Teixim la xarxa

– Algunes de les propostes, demandes, necessitats o prioritats que expressen els joves no poden ser
resoltes únicament i exclusiva des del servei de joventut (per manca de competències, estructura,
pressupost...). Això, però, no ha de servir per desistir o renunciar a determinades línies de treball,
sinó que ha de servir per reforçar el treball interdepartamental i interinstitucional, en àmbits per
exemple com la formació/estudis o l'accés al mercat de treball. Cal, doncs, des del servei, generar
sinergies i treball col·laboratiu (a través, per exemple, de taules de treball específics) amb altres
serveis/departaments de l'Ajuntament o d'altres ens (Consell Comarcal i o d'altres municipis). En
aquest  sentit,  algunes de les prioritats  expressades per joves per àmbits que són competència
d'altres departaments o serveis, són: treball  (Vallsgenera i SOC), salut (departament de salut i
CAP/Hospital) i formació (centres educatius i VallsGenera).

Sensibilitzar i acompanyar: acció positiva per a la cohesió i la igualtat

– Hi ha qüestions que, tot i no aflorar en les enquestes com a necessitats o prioritats pels joves (on
l'empremta de classe és menys visible), existeixen latents en la societat en la qual els joves també
es  troben  immersos:  la  discriminació  per  raó  d'origen,  sexe  o  orientació  sexual,  el  consum
normalitzat d'algunes substàncies, o les barreres econòmiques que sovint existeixen i dificulten
garantir  la  igualtat  d'oportunitats  del  conjunt  de  la  població.  Lluny,  d'adoptar  una  actitud
paternalista o adultocràtica, cal que des del servei també es treballi de manera proactiva per la
tolerància, el respecte i la igualtat d'oportunitats (en la formació, en l'accés al treball  o en
l'emancipació domiciliar) de tota la població juvenil.

Són molts, doncs els reptes que cal afrontar des del servei de joventut al llarg dels propers anys, alguns de
manera immediata, d'altres de manera coordinada amb altres serveis i uns altres, que requereixen d'una
planificació i treball «invisible» per a obtenir resultats a mitjà i llarg termini. Cal però, també, una elevada
dosi de realisme: els recursos no són infinits ni es disposa de totes les competències i espais que moltes
vegades caldria per afrontar «problemes» que són multicausals i en alguns casos, estructurals i de context.
És evident que des del servei, no podrem crear llocs de treball per a joves, garantir que tots els joves
puguin  accedir  als  estudis  desitjats  o  «competir» en  oferta  formativa,  d'activitats  i  equipaments  amb
ciutats com Reus o Tarragona; però sí que, en menor o major mesura podem oferir eines i recursos per a
facilitar el desenvolupament personal i l'autonomia dels joves, treballar per tal que la ciutat de Valls sigui
un municipi que els ofereixi més i millors oportunitats i per a millorar-ne la seva percepció, com una
ciutat viva, activa i creativa.
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3.3. Anàlisi de les polítiques de joventut: on som?
En aquest apartat s'analitzen quines són les polítiques de joventut que s’adrecen a la població jove. És a
dir, quins són els recursos i serveis que s’estan desenvolupant per donar resposta a aquestes necessitats.
La política de joventut ha de ser necessàriament una política integral i transversal a totes les regidories de
l’Ajuntament.  Per  aquest  motiu,  s’han tingut  en compte,  més enllà  dels  programes que es recullen a
l’anterior  PLJ,  les  diverses  accions  i  programes  que  es  desenvolupen  des  de  la  resta  de  regidories
adreçades a la població jove. 

3.3.1. Ajuntament de Valls-Servei de Joventut (Valls Jove)4

Els  darrers  anys,  el  Servei  de  Joventut  ha  vetllat  pel  desenvolupament  i  implementació  dels  plans
d'Actuació de Joventut municipal de caràcter anual. El Pla d'Actuació de Joventut de Valls (d'ara endavant
PAJV) és la suma d'un conjunt d'accions programades que es duen a terme al llarg de l'any en el marc del
Pla Local de Joventut (2012-2015), el qual té per finalitat cobrir les necessitats detectades de la joventut
de  la  ciutat,  alhora  que  pretén  fer  efectiu  el  desplegament  de  polítiques  per  millorar  i  facilitar  la
construcció del projecte de vida dels i les joves del municipi. El Pla d'Actuació de Joventut de Valls és
l'instrument anual del qual es dota l'Ajuntament de Valls per tal de desplegar els objectius i les línies
estratègiques establertes en el PLJ de la ciutat i pel servei de joventut, prioritzant aquells àmbits que,
segons l'observació de la realitat juvenil i l'experiència adquirida, poden afavorir el compliment d'aquests.

L'anualitat  d'aquests  plans  de  treball  han  permès  l'avaluació dels  projectes  implementats  en  els anys
anteriors, amb la finalitat de millorar el seu disseny i l'impacte de les accions dutes a terme, la qual cosa
ens porta a cercar cada any noves línies de treball. 

Els plans de treball  anuals s'han centrat,  en la mesura del  possible,  en promoure els/les joves com a
subjectes de ple dret a la societat i per tant, en generar recursos i eines en diferents àmbits per posar-los a
disposició dels/les joves, per tal que en facin l'ús més adequat a les seves necessitats. Activitats que
cerquen la cooperació, el treball en xarxa, l'eficiència, una participació activa i en definitiva, la qualitat de
les polítiques de joventut dutes a terme des de l'Ajuntament per afavorir trajectòries emancipadores del
jovent de la ciutat, ja sigui en l'àmbit laboral, residencial o d'altra índole.

Més  enllà  però,  de  les  actuacions  previstes  en  el  Pla  d'Actuació,  cal  tenir  present  que,  la  vessant
qualitativa (no quantificable ni objectivable) és una condició indispensable per a garantir l'èxit  de les
actuacions.  Així,  doncs,  la  interlocució  amb  els  joves  és  un  element  de  cabdal  importància  en  el
desenvolupament de les polítiques de joventut. Per aquest motiu s'ha posat èmfasi en la creació (des de
2015) i dinamització d'un espai de participació juvenil regular a través de la figura de la Coordinadora
de Joves de Valls, la qual cosa facilita generar dinàmiques participatives i d'establiment de xarxes de
cooperació i coordinació entre entitats juvenils. 

Entitats juvenils actives de Valls:

Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela
Esplai Esquirols i Joves Rodamóns
Esplai Aitana
Associació Juvenil Big Fam  
Cor Juvenil Divisi
Associació Juvenil Colla Pessigolla
Arran
Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
Joventut Nacionalista de Catalunya Alt Camp-Valls (JNC)

4 En el capítol 8 del Pla es descriuen els recursos (econòmics, humans i estructurals) de la regidoria de Joventut per 
donar resposta a les necessitats dels i les joves. 
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Sindicat d'Estudiants dels PPCC
Associació l'Aleta

Entitats que treballen amb joves:

Grup de Teatre Principal
Centre de Lleure l’Espurna
Unió d'Anelles de la Flama
Coral Infantil Cors Alegres
AAEET (Associació d'alumnes i exalumnes de l'Escola de Treball)
Associació Cultural verge de la Candela
Creu Roja

3.3.2 Oficina Jove de Valls i l'Alt Camp:
L'Oficina  Jove  (compartit  entre  l'Ajuntament  de  Valls  i  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Camp)  és una
iniciativa  de  la  Direcció  General  de  Joventut  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que,  de  manera
interinstitucional  i  interdepartamental,  amb altres administracions (ajuntaments i  consells comarcals)  i
agents, posa a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés
d’emancipació. Des de l'Oficina s'implementa el Programa de Garantia Juvenil una iniciativa europea
d'ocupació per reduir l'atur entre els joves de 17 a 29 anys.

3.3.3.  Recursos  laborals  i  formatius:  VallsGenera  (Institut  Municipal  de
Promoció Local)
VallsGenera és organisme municipal i col·laborador del Servei d'Ocupació de Catalunya que treballa en el
desenvolupament de polítiques actives d'ocupació des del vessant públic. Aquest ens desenvolupa entre
d'altres, els següents programes dirigits a joves:

• Joves per l'ocupació. És un programa d'experiència professional per afavorir l'ocupació juvenil al
municipi. En els darrers tres anys (2013-2015) s'han realitzat un total de quinze cursos.

• Fem ocupació per joves. Programa per afavorir la inserció laboral de les persones de 18 a 30 anys
a l'atur amb manca de qualificació especialitzada i prioritàriament amb experiència professional
(han de tenir l'ESO, el batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà però que cal reconduir a altres
sectors). 

• Programa de Formació i Inserció. Dirigit a joves de 16 a 24 anys que no han assolit l'ESO.

• Unitat  d'Escolarització  Compartida  (UEC).  Projecte  formatiu   destinat  a  garantir  l'atenció
educativa adequada a l'alumnat de secundària amb necessitats educatives especials, derivades de
la no adaptació al medi escolar. L'objectiu del programa és oferir a l'alumnat la possibilitat de
promocionar-se, a nivell personal, social, acadèmic i laboral.

• Programa Integrals. Nou programa que s'inicia el 2016 dedicat als joves. Els programes integrals
s’emmarquen en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats i es dirigeixen a les
persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil. S’adreça a les persones joves que, per
circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i  d’orientació per redirigir les seves
trajectòries educatives i/o professionals. Així, l’objectiu és que aquests joves que no treballen, ni
estudien rebin una oferta d’ocupació de qualitat, de formació, o bé puguin realitzar un període de
pràctiques en un termini de 4 mesos després d’haver acabat l’educació formal o d'haver-se quedat
en  situació  de  desocupació.  Aquests  programa  ofereix,  d'una  banda,  serveis  d’orientació  i
tutorització,  i  de  l'altra,  formació  i  adquisició  d’experiència  professional.  Així  mateix,  el
programes integrals es desenvolupen en tres etapes diferents: acollida, orientació i disseny del full
de ruta de l’itinerari personal; execució del full de ruta personal, i inserció laboral i/o retorn al
sistema educatiu.

• Garantia Juvenil. Programa específic d'accions formatives en llengües estrangeres i TIC adreçat
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a persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil.

Altres  iniciatives  i  programes  que  es  desenvolupen  des  de  VallsGenera,  que  tot  i  no  anar  destinat
exclusivament al col·lectiu de joves, però poden participar d'aquestes són:

• Espai  Formació.  Des  d'aquest  espai  s'ofereix  a  la  població  una  formació  integral  amb  una
programació estable de formació en el territori (85 accions des de 2011).

• Pràctiques  en  context  productiu.  S'ofereix  la  possibilitat  de  poder  realitzar  pràctiques  en
empreses  ordinàries  a  persones  que  volen  inserir-se  al  mercat  laboral.  D'aquesta  manera  les
persones  adquireixen  aprenentatges  pràctics  d'un  ofici  i  hàbits  laborals.  Des  de  2011  s'han
realitzat uns 500 convenis de pràctiques amb empreses.

• Espai de recerca de feina. Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca
organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a un
rellançament a la vida activa, cosa que es fa a través de la posada en contacte dels participants en
l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adequat al seu objectiu
professional.

• Suport a l’emprenedoria. Suport, assessorament, i tot tipus de recursos a les persones que volen
iniciar el seu propi negoci, ajudant-los en totes les fases del procés, des de l'elaboració del Pla
d'empresa, passant per la recerca del finançament, fins a la valoració de la seva localització. Un
servei d'assessorament que garanteix estudiar tots els aspectes que influeixen a l'hora de crear una
empresa i obtenir-ne les majors probabilitats d'èxit.

• Suport a l'empresa. Suport a les empreses existents a través de la gestió de les ofertes laborals,
facilitant-los el personal més preparat per cada lloc de treball; oferim assessorament empresarial
en totes les fases de la seva consolidació; i facilitem la ubicació de noves empreses en el territori,
mitjançant la col·laboració amb Acció 10. 

Altres recursos laborals:

• Servei  d'Ocupació  de  Catalunya  és  l'òrgan de  l'Administració  de  la  Generalitat  que  té  les
competències de la intermediació laboral a Catalunya. Per a aquest fi, compta, entre d'altres
mecanismes, amb una xarxa d'oficines que són les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG). 
El  SOC  ofereix  els  seus  serveis  als  treballadors/es  que  estan  inscrits  com  a  demandants
d'ocupació. Els demandants d'ocupació podem ser les persones en situació d'atur o les persones
que  volem  canviar  de  feina  o  millorar-la.  També  ofereix  els  seus  serveis  als  treballadors
autònoms i  a les empreses que fan les seves ofertes de treball  a través del SOC, cercant els
treballadors el perfil dels quals sigui més adient al requerit per l'empresa.

• Fundació Ginac:

◦ Centres Ocupacionals.  Serveis d’atenció diürna adreçats a les persones adultes amb
discapacitat  intel·lectual que de manera temporal o permanent, no poden accedir a la vida
laboral activa.

◦ Serveis d’Integració Laboral.  Tenen com a finalitat  afavorir la integració laboral de les
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

◦ Centre Especial  de Treball.  Proporciona una ocupació adaptada a les  necessitats  de les
persones  amb discapacitat  i/o  trastorn mental  amb dificultats  per  incorporar-se  al  mercat
laboral. El nostre centre desenvolupa diferents activitats productives que possibiliten que el
treballador triï en quina vol participar, facilitant la seva formació continuada i promovent la
seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat
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3.3.3. Ajuntament de Valls-Serveis Socials:
• Àrea Bàsica de Serveis Socials (equip bàsic d'atenció social primària).  És un servei públic  

municipal adreçat a persones, famílies i col·lectius que presenten dificultats socials de manera  
temporal o permanent. Ofereixen suport a diferents problemàtiques i treballen la prevenció de  
situacions de risc. Més enllà de ser un servei universal pel conjunt de la ciutadania, els equips 
d'atenció a la infància i  família,  realitzen tasques d'atenció i  acompanyament per a persones  
adolescents i joves del municipi.

• Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial: els centres oberts.

És  un  recurs  diürn,  fora  de  l'horari  escolar,  per  a  infants  i  adolescents  que,  per  motius
sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d'un adult i/o que es
troben en risc d'exclusió social. Aquest servei es basa en un treball  integral amb els següents
objectius:

 Donar  suport,  estimular  i  potenciar  l'estructuració  i  el  desenvolupament  de  la
personalitat del menor.

 Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.

 Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i escola.

 Compensar dèficits socioeducatius.

 Adquirir aprenentatges i competències.

 Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus
fills/es.

◦ Centre Obert Portal Nou. Adreçat a l'atenció d'infants de 3 a 12 anys, amb capacitat per a 40
infants. 

◦ Centre Obert  El  Refugi.  Destinat  a l'atenció educativa de menors de 12 a 18 anys.  Amb
capacitat per a 32 infants.

• SIAD (Servei d'Informació i Assessorament a la Dona). Un espai d'orientació i assessorament
en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones. Ofereix la prestació de serveis de suport
psicològic i jurídic i el desenvolupament d'accions orientades a la implementació de polítiques
per a la igualtat i de conscienciació.

◦ Accions coeducatives

◦ Accions formatives

• SAI (Servei d'Atenció a l'Immigrant). Servei específic de suport i assessorament a la població
d'origen estranger resident al municipis.

◦ Servei d'acompanyament escolar.

• Oficina Tècnica del PLICS. El Pla Local per a la Inclusió i  la Cohesió social de Valls és un
instrument que disposa el municipi per afrontar la lluita contra l'exclusió social. A través d'aquest
servei  es  duen a  terme diferents  programes,  intervencions i  taules  de treball  transversals  per
minorar els factors d'exclusió.

3.3.4. Ajuntament de Valls-Ensenyament:
Esport i lleure educatiu:

• Casal d'estiu. El Casal d'Estiu ofereix als nens i nenes la possibilitat de gaudir durant els matins
del  mes  de  juliol,  d'un  seguit  d'activitats:  activitats  d'aigua,  sortides,  desenvolupament  de
projectes triats pels propis nens... Tot centrat en l'educació i en el lleure i conduit per un equip de
monitors i monitores amb anys d'experiència. El casal té lloc a les instal·lacions de l'escola Mare

29



de Deu de la Candela, entre els dies 27 de juny al 29 de juliol de 2016.

• Patis oberts. Potenciar l'educació en el lleure.  Al llarg de l'estiu s'obren els patis de l'Escola
Eugeni  d'Ors  i  compten  amb la  dinamització  de  monitors/es.  L'objectiu  és  generar  espais  de
trobada i educació en el lleure, ja sigui amb la pràctica lliure de l'esport o d'altres activitats.

Aquest programa està coordinant amb el Patronat Municipal d'Esports i la direcció de l'escola.

Cultura:

• Rutes literàries Narcís Oller. L'objectiu és el de difondre la trajectòria i obra d'aquest escriptor
vallenc entre l'alumnat. L'activitat consisteix en una ruta dramatitzada pels carrers de la ciutat,
una manera ben diferent de descobrir els espais més significatius en la vida i obra de l'escriptor
nascut a Valls i acostar-se així a la seva trajectòria biogràfica i literària. Posterior treball a través
d'un dossier entregat a tots els alumnes.

• Educació vial. Activitat a càrrec de la policia local per tal que els alumnes coneguin els aspectes
de l'educació vial i els millori la vida quotidiana.

• Conèixer  l'entorn.  La Ciutat.  Difondre el  patrimoni  històric  entre  l'alumnat  de la  ciutat.  Es
realitzen visites guiades i didàctiques a la ciutat a través de diferents rutes:«El cor de la ciutat»,
«Espais amagats sota terra», «800 anys de places i mercats».

• Joan Amades,  la  memòria  del  poble.  Donar  a  conèixer  la  figura  de  Joan  Amades  entre  els
alumnes a través d'una exposició explicativa de la vida i obra de Joan Amades comentada per un
especialista en llengua i cultura catalanes.

Accions de sensibilització:

• Accions per la igualtat. Sensibilitzar sobre la igualtat i conscienciar sobre la violència des de la
perspectiva de gènere. Commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones, sessions de cine-fòrum i convocatòria dels premi Dolors Vives per a treballs de
recerca amb temàtica d’igualtat. Organitzat per la regidoria de Participació Ciutadana i Igualtat,
Cine Club Valls, SIAD i VallsJove.

• Accions de medi ambient.  Sensibilitzar a l'alumnat sobre la importància de reciclar i canviar,
amb l’ajut dels nens, els hàbits energètics. Amb aquesta finalitat es realitzen: visites escolars a la
deixalleria,  comentades per un especialista en medi ambient i  la celebració de la setmana de
l'energia amb tallers específics sobre el consum energètic.

Suport a la formació:

• Estudi  assistit. Ensenyar  a  utilitzar  els  recursos  i  les  tècniques  adequades  per  a  un  bon
aprofitament  del  temps  d'estudi  i  l'organització  personal  amb  la  finalitat  obtenir  els  millors
resultats  en l'aprenentatge escolar.  Organització de grups reduïts,  per part  de l'escola,  fora de
l'horari  escolar  on  els  alumnes  amb  determinades  dificultats  en  l'aprenentatge/organització
personal/motivació poden rebre un suport personalitzat.

• Pla d'absentisme escolar. Coordinar les accions dels diferents sectors i treballar conjuntament
per  minorar  l'absentisme  a  través  d'un  equip  de  treball  multidisciplinar.  Estudiar  els  casos
d'absentisme i acordar intervencions conjuntes.

• Suport  a les famílies. Afavorir  la participació en activitats escolars i  extraescolars als  nens i
nenes de famílies desfavorides respecte a la resta. Ajuts econòmics perquè els nens i nenes de
famílies  amb  situacions  econòmiques  precàries  puguin  participar  en  activitats  escolars  i
extraescolars: natació, colònies, futbol i d'altres.

• Suport a postobligatoris. Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva
per reduir desigualtats.  Ajudar als nois i noies que volen seguir estudis de batxillerat i  cicles
formatius de nivell mitjà i superior, i CAS, les famílies dels quals es troben en situació econòmica
desfavorida. Ajuts econòmics als alumnes que volen seguir estudis postobligatoris de batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà i superior que compleixin els requisits acadèmics i econòmics que
especifiquen les bases.
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Cohesió social:

• Pla educatiu d'entorn. El pla educatiu d’entorn és una proposta de cooperació educativa entre els
diversos agents que educatius i socials que té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot
l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment
de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

El pla educatiu d’entorn abasta el temps escolar, l’extraescolar i el no-escolar dels infants i dels
joves  i  incideix  en  els  àmbits  educatiu  formal  i  no-formal,  i  familiar.  L’actuació  de
coresponsabilització educativa dels plans educatius d’entorn va adreçada, sobretot,  a infants i
joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats d’un municipi, amb una
especial atenció als sectors socials més fràgils (nois i noies amb risc de marginació) i als més
vulnerables (nois i noies adolescents). 

• Serveis comunitaris. Realitzar el projecte comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria.
Es presta col·laboració amb els centres de secundària obligatòria per la realització del projecte
comunitari. 

• Xerra@MPAS's. Realització d’accions comunes per proporcionar a les famílies recursos que
facilitin l’educació familiar i la gestió de les diferents associacions de mares i pares d'alumnes. 

Recursos educatius/formatius a Valls:

Institut Jaume Huguet ESO

Modalitats de Batxillerat: ciències i tecnologia i, humanitats i ciències socials. 

CFGM: activitats comercials, cures auxiliars administratives, instal·lacions elèctriques i 
automàtiques, manteniment electromecànic, mecanització,  sistemes microinformàtics i 
xarxes, soldadura i caldereria.

Curs de formació específic per l'accés a CFGM.

CFGS: administració i finances, administració de sistemes informàtics en xarxa, 
automatització i robòtica industrial, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, 
disseny en fabricació mecànica, mecatrònica industrial, animació activitats físiques i 
esportives. 

Curs de formació específic per l'accés a CFGS.

PFI: auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques, auxiliar de muntatges, 
d’instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas.

Institut Narcís Oller ESO

Modalitats de Batxillerat: arts, ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials.  

CFGM: atenció a persones en situació de dependència. 

CFGS: educació infantil, integració social.

IES Serra de Miramar ESO

Modalitats de Batxillerat: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials.

Col·legi Claret ESO

Col·legi Cor de Maria ESO

VallsGenera PFI: arts gràfiques i serigrafia

Formació contínua (espai formació).

Escola Municipal de Diferents modalitats de formació musical.
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Música Robert Gerard

Escola Oficial d'Idiomes Anglès i francès (diferents nivells).

Oficina de català Diferents nivells de català.

Centre de Formació 
Ocupacional - CFO 
(Fundació Ginac)

Ofereix formació laboral a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, 
mitjançant cursos i especialitats adequats a les capacitats i habilitats dels 
alumnes.

Altres recursos formatius: 

• Centre Atenció Primària: educació en salut i sexualitat

• Oficina  Comarcal  d'Informació  al  Consumidor  de  l'Alt  Camp: ofereix  diversos  tallers  als
centres  educatius  de  diferents  temàtiques  relacionades  amb el  consum d’una  forma  global  i
incideix sobretot en continguts actitudinals. 

• Oficina de Relació amb la Comunitat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l’ABP Alt 
Camp/Conca de Barberà: ofereixen diferents activitats adreçades a la comunitat educativa dels 
centres educatius de secundària, batxillerat i cicles formatius: 

• Internet segura 

• Situacions de risc per a joves 

• Drogues. Prevenció d’infraccions i situacions 

• Violència masclista. Com comença tot? 

• Prevenció de les conductes discriminatòries 

• Mobilitat segura 

• Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya: Programa Delegats/es en 3D per a 
fomentar la participació als instituts.

3.3.5. Habitatge: Oficina Local d'habitatge (provalls):
L’Oficina  Local  d'Habitatge  és  un  servei  públic  gratuït  que  s'ofereix  a  la  ciutadania  per  informar,
assessorar  i  gestionar  aspectes  relacionats  amb l’habitatge a  Valls.  Es  tracta  d’un servei  integral  que
inclou informació, assessorament i gestió dels tràmits vinculats a la Borsa de mediació de lloguer social,
ajuts pel pagament del lloguer, ajuts a la rehabilitació d’immobles, assessorament en matèria d’habitatge,
i a la tramitació de les cèdules d’habitabilitat, entre altres serveis.

• Borsa de mediació per al lloguer social: ofereix als propietaris d’habitatges la possibilitat de
llogar-los  a  terceres  persones,  amb  unes  assegurances  de  multirisc  i  de  rendes.  Facilita  als
llogaters la possibilitat de trobar un habitatge a preus assequibles o de lloguer social.

• Informació i tramitació d’ajuts/subvencions per a la rehabilitació, pel pagament de les rendes, i
altres conceptes en matèria d'habitatge i d'acord amb convocatòries municipals i autonòmiques.

• Inscripció al Registre d’Habitatge Protegit de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.

• Informació i  assessorament en l’aplicació de la  Llei  24/2015,  de  29 de juliol,  de  mesures
urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

• Promoció de l'habitatge cooperatiu.

• Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute). És un servei gratuït d'àmbit local
que es porta a terme gràcies a un conveni subscrit  entre l'Ajuntament de Valls i l'Agència de
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l'Habitatge de Catalunya per oferir informació i assessorament a les famílies amb dificultats per
atendre  el  pagament  dels  préstecs  o  crèdits  hipotecaris  i  que  estan  en  risc  de  perdre  el  seu
habitatge principal.

Altres entitats en relació amb l'habitatge:

• Fundació Ginac: 

◦ Servei de Suport a l’Autonomia en la pròpia Llar. Facilita l’accés de la persona a una vida 
més independent en el seu domicili  habitual, oferint suports flexibles i dinàmics que s’ajustin
a les necessitats i les expectatives de la persona en cada moment. 

◦ Llars-residències. La Fundació disposa de llars amb els suports necessaris per tal que les 
persones  puguin desenvolupar-se amb autonomia i qualitat de vida. 

• Càritas Interparroquial:

◦ Projecte: Pisos d’acollida. L'objectiu és el de donar sostre de forma puntual a les famílies 
amb infants.

3.3.6. Esports (Patronat Municipal d'Esports):
• Suport  econòmic  per  activitats  extraescolars  esportives. Ajuts  econòmics  a  les  escoles  per

potenciar  l'organització  d'activitats  esportives  extraescolars.  El  Patronat  Municipal  d'Esports
ajuda als centres docents perquè puguin potenciar activitats esportives.

• Natació  escolar. Foment  de  l’esport  i  el  coneixement  de  les  habilitats  bàsiques  de  natació.
Sessions d’ensenyament de natació i habilitats a l’aigua. El Patronat d’Esport organitza sessions
d’aprenentatge en horari escolar i extraescolar.

• Promoció  de  l'activitat  física per  part  del  Patronat  en  l'oferta  estable  d'activitats  en  les
instal·lacions esportives  municipals.  Reducció de  preus  per  a  joves  de 15  a  21  anys  i  per  a
persones estudiants.

Entitats esportives de Valls (amb secció juvenil):

Club esportiu AAEET Valls (bàsquet, atletisme, espeologia, muntanya)
Club Esportiu Bàsquet Valls (bàsquet, ciclisme) Club Escacs Valls (escacs)
Unió Esportiva Valls (futbol) Facvac (atletisme)
Club rugby Valls (rugby) BTT Valls (BTT)
Club esportiu wu-shu Centre Dao (arts marcials)  Club Karate Asnà (arts marcials)
Associació Esportiva Claret (diferents modalitats) Club Esportiu Ziga Zaga (esport 

adaptat)
Escola Valls Futbol (futbol) FC Atlètic de Valls (futbol)
Club Futsalvalls (futbol sala) Hoquei Club Valls (hoquei)
Club Patí Valls (patinatge) Club Tennis Plana d'en Berga (tennis)
Club tenis taula Valls (tennis taula) Club Tennis Valls (tennis)
Club de Twirling Valls (twirling)

3.3.7. Salut (Centre d'Atenció Primària):
• CAP Valls Urbà: Servei d'Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR): atenció als joves,

consell  reproductiu,  preconcepció,  contracepció,  problemes  de  fertilitat,  educació  afectiva  i
sexual,  control  de  l’embaràs,  diagnòstic  prenatal,  educació  maternal,  atenció  al  puerperi,
prevenció i atenció a les ITS, patologia ginecològica, violència de gènere, suport a l’alletament
matern (col·laboració Infermeria Pediatria).

• Campanyes vacunació i de salut (educació sanitària) mitjançant el cicle de conferències.
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Recursos des del tercer sector i altres administracions, d'àmbit sociosanitari:

         Caritas Interparroquial Creu Roja Valls
         Associació Alletar i Criar Associació de Donants de sang de l'Alt Camp
         Associació de Parkinson Centre d'Atenció Precoç CDIAP – Ona  
         CREI “El Guaret” Fundació Resilis             Institut Pere Mata
         Fundació Vilaniu Associació Porta Oberta
         Fundació Privada Ginac Associació Xarxa Solidària per a la Fibromiàlgia

3.3.8. Oci, cultura i lleure:
Activitats d'oci nocturn organitzades per l'administració local:

• Concerts Solstici de la Festa Major de Sant Joan (Xarxa de Cultura)

• Programació cultural estable (Xarxa de Cultura de Valls). Promoció Jove 3x30x30 (entrades a 3
euros, pels menors de 30 anys durant els 30 minuts abans de l'inici de l'espectacle).

• Regidoria de Joventut:

◦ Castanyada Jove (Regidoria de Joventut)

◦ Estiu Actiu. Programació de juliol conjuntament amb el Centre Cívic. Inclou activitats d'oci i
lleure nocturns.

Activitats d'oci nocturn dirigides a joves organitzades per organitzacions i entitats:

• Festes de les Colles Castelleres (Colla Joves i Colla Vella del Xiquets de Valls)

• Festes majors dels barris.

Activitats  consolidades  d'oci,  lleure  i  cultura  organitzades  o  coorganitzades  per l'administració
local:

• Programació de festes de Sant Joan i Santa Úrsula (Xarxa de Cultura de Valls)

• Programació estable al Teatre Principal i al Centre Cultural (Xarxa de Cultura de Valls)

• Programació d'activitats  per la diada de Sant  Jordi  (Xarxa de Cultura de Valls,  Centre Cívic,
VallsJove i Biblioteca Carles Cardó).

• Juliol Cultural  (Xarxa de Cultura de Valls)

• Parc de Nadal   (Xarxa de Cultura de Valls)

• Guant: festival Internacional de Titelles de l'Alt Camp  (Xarxa de Cultura de Valls)

• Cicles i projectes de programació cultural  (Xarxa de Cultura de Valls)

• Activitats de la Regidoria de Joventut:

◦ Concurs de Relats Breus de Sant Jordi

◦ Baixada de Trastos al Barri Antic de Valls

◦ Mercat d'Art Jove

◦ Estiu Actiu

◦ Concert de castanyada

◦ Setmana de la Cultura Urbana

Entitats culturals de Valls:

Associació Cultural l'Aleta Agrupació Cultural Mare de Déu de la Candela
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AAEET Colla Gegantera El Calçot Associació Memorial Josep Ramon López
AAEET Filatèlia Associació ALAC
Artesans de l'Alt Camp Centro Aragonès
Associació d'Amics de la Música Cercle Vallenc d'Artistes plàstics del divendres
Associació d'Artistes Vallencs Grup de Nadal Cine Club Valls
Associació d'Amics del Ferrocarril Coral Espinavessa
Associació Criadors d'aus El Francolí Escola Taller d'Art
Capella de St. Roc Institut d'Estudis Vallencs
Centre de Lectura de Valls Joventuts Musicals
Colla Joves Xiquets de Valls Associació Ibn Khaldun
Colla Vella Xiquets de Valls Associació Gegantera la Pessigolla
Cor Audite Comissió Salvador Allende
Coral Infantil Cors Alegres Associació Juvenil Big Fam
Coral Juvenil Divisi Unió Anelles de la Flama
Coral Terpsícore Grup del Teatre Principal
Fundació Ciutat de Valls Grup sociocultural Sal Grossa
Societat Coral Aroma Vallenca  Societat Narcís Oller
Societat Sant Antoni Twirling Valls
Casal Popular La Turba Associació de Dones de Valls
Club Abarath Catalunya Federació d'AAVV de Valls i Pedanies
Societat Cultural i Recreativa de Picamoixons Sopes d'all
Associació Cultural l'Espardenya de Valls Associació El Fumera i altres «Afuma»
Llar el Jubilat i Pensionista de Valls i l'Alt Camp
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Mapa de recursos locals per a joves a la ciutat de Valls:
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Àmbit temàtics Programa i accions Agent impulsor

Informació i participació

Espai de participació i coordinació estable Coordinadora de Joves de Valls

Formació per entitats VallsJove

Pàgina web de joventut VallsJove

Butlletí informatiu VallsJove

Xarxes socials joventut VallsJove

Treball i ocupació

VallsGenera

VallsGenera

VallsGenera

VallsGenera

VallsGenera

VallsGenera

VallsGenera

VallsGenera

Garantia Juvenil VallsGenera/Oficina Jove Valls i Alt Camp

Cicle de xerrades joves VallsJove

Ensenyament/formació

VallsGenera

VallsGenera

MediAmbient

Estudi assistit Ensenyament/serveis socials

Suport econòmic a les famílies (activitats extraescolars) Ensenyament/serveis socials

Suport als estudis postobligatoris Fundació Ciutat de Valls i Càrites

Beques Europa Fundació Ciutat de Valls

Convenis de pràctiques amb estudiants VallsJove/instituts de secundària 

Espai de l'Estudiant Institut d'Estudis Vallencs

Habitatge
Informació i tramitació d’ajuts/subvencions Oficina Local de l'Habitatge (provalls)

Càrites

Salut
CAP

CAP

Cohesió Social/Igualtat

Benestar Social

Pla d'absentisme escolar. Benestar Social

Ensenyament

Punt òmnia: lliure accés a interent Punt òmnia/VallsJove/Centre Cívic

Accions de sensibilització per la igualtat SIAD/VallsJove

Premis Dolors Vives Igualtat

Oci, cultura i lleure

Ensenyament

Ensenyament

Parc de Nadal Xarxa de Cultura

Concerts Solstici de la Festa Major de Sant Joan Xarxa de Cultura

Programació cultural estable. Promoció Jove 3x30x30 Xarxa de Cultura

Estiu Actiu VallsJove i Centre Cívic de Valls

Castanyada Jove VallsJove

Programació d'activitats per la diada de Sant Jordi

Mercat d'Art Jove VallsJove

Setmana de la Cultura Urbana VallsJove

Programació regular d'activitats/cursos i tallers Centre Cívic/VallsJove

Sortides Joves VallsJove

Sant Jordi-Concurs de relats VallsJove

Parets lliures VallsJove

Subvencions entitats juvenils i del lleure VallsJove

Ruta Labart VallsJove

Esport

Patronat d'Esports

Promoció de l'skateparc (descomptes per joves) Patronat d'Esports

Promoció de l'activitat física (descomptes per joves) VallsJove

Eixos PLJ 
2012/2015

Participació, 
comunicació i 

treball en xarxa

Desenvolupament 
personal i 

professional del jove

Joves per l'ocupació

Fem ocupació per joves

Programa de Formació i Inserció

Programa Integrals

Pràctiques en context productiu

Espai de recerca de feina

Suport a l’emprenedoria

Suport a l'empresa

Serveis d’Integració Laboral Fundació Ginac

Centre Especial de Treball Fundació Ginac

Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

Espai Formació

Accions de medi ambient

Pisos d’acollida

Campanyes vacunació i de salut

Educació en salut i sexualitat

Participació i 
dinamització 
comunitària

Centre Obert El Refugi

Pla educatiu de l'entorn

Casal d'estiu

Patis oberts. Potenciar l'educació en el lleure

Xarxa de Cultura de Valls, Centre Cívic, VallsJove i 
Biblioteca Carles Cardó

Suport econòmic per activitats extraescolars esportives



Quadre-resum del Pla Local de Joventut de Valls (2012/2015):

Eixos Àmbits Programes Actuacions

1. Participació,
comunicació i

treball en xarxa

1.1. Estructura i
metodologia de

treball

1.1.1. Comunicació joves-administració
1.1.2. Comunicació entre joves
1.1.3. Comunicació interna de l'Ajuntament

• Creació Consell de Joves.
• Establiment de mecanismes i espais de participació continus.
• Millora i adequació eines i plataformes de comunicació on-line.
• Creació i dinamització d'espais interactius de comunicació entre joves.
• Creació i dinamització de plataformes de comunicació interna actives.
• Formació a les regidories sobre la importància de les polítiques de joventut.

2.Desenvolupament
personal i

professional del jove

2.1. Ocupació

2.1.1. Ocupabilitat: incidència sobre l'itinerari 
professional de la persona jove.
2.1.2. Accés a una primera feina.
2.1.3. Mobilitat internacional

• Orientació formativa i laboral mòbil.
• Programes d'orientació i inserció formativa i laboral.
• Orientació online.
• Coneixement del món laboral.

2.2. Construcció
d'identitats i

capacitats
individuals i
col·lectives

2.2.1. Construcció d'identitats, competències i 
habilitats a través de l'oci formatiu.
2.2.2. Noves tecnologies com a plataformes de 
cooperació i interrelació
2.2.3. Educació en valors.

• Programació estable d'activitats d'oci i lleure formatives «Tu rai kets jove».
• El Refugi.
• Xarxa per compartir recursos i informacions.
• Punt d'informació i assessorament juvenil on-line.
• Òmnia Jove: accés lliure als ordinadors per als joves.
• Suport a les organitzacions juvenils i d'educació en el lleure.

3. Participació i
dinamització
comunitària

3.1. Participació
i dinamització
comunitària

3.1.1. Facilitar la participació dels joves en la 
construcció del temps lliure
3.1.2. Oci diürn i nocturn.
3.1.3. Cohesió social.
3.1.4. Potenciar el comerç, l'oci i el lleure a Valls

• Suport a la iniciativa jove.
• Promoció de grups i artistes locals.
• Oci jove.
• Valls solidari, jove voluntari.
• Integració de joves nouvinguts.
• Carnet Valls Jove

3.2.

Equipaments

3.2.1. Espais de dinamització.
3.2.1. Habilitació d'espais per a pràctica esportiva i 
artística.

• Equipament juvenil.
• Recuperació d'equipaments.
• Partes blanques.
• Espai per a la pràctica lliure del futbol i bàsquet.
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3.3.9. Avaluació del Pla Local de Joventut (2012/2015):

Programes Actuacions Avaluació i seguiment

1.1.1. Comunicació joves-
administració i administració-joves.

  Creació del Consell Municipal de Joves.

S'adequa la proposta inicial (Consell municipal de joves) a les demandes de les 
entitats (Coordinadora de Joves).
A inicis de 2015 s'inicien els treballs amb un grup promotor d'entitats juvenils. 
A maig de 2015 s'aprova el reglament de funcionament intern.
A finals de 2015 es presenta públicament la Coordinadora de Joves de Valls.
Es realitza un mínim de tres reunions l'any. Els tècnics de joventut assisteixen i 
dinamitzen les reunions de la Coordinadora (lideratge exercit des del servei de 
joventut). El lideratge per part del servei de joventut (el rol previst inicialment era 
només d'acompanyament), fa necessari un debat i reflexió entorn d'aquest espai i el 
seu futur.

Establiment de mecanismes i espais de participació
continus dels joves en el desplegament del PLJ

No s'habiliten espais complementaris de participació i treball sobre el PLJ. El 
seguiment del desplegament del nou PLJ es realitzarà a través de la Coordinadora 
de Joves.

Millora i adequació d'eines i plataformes de 
comunicació online.

Es consolida l'ús de les eines de comunicació 2.0: twitter i facebook.
Es renova la pàgina web i s'actualitza regularment (des de 2014).
Es crea un butlletí informatiu de caràcter mensual (2015). El butlletí, però no és 
generat per entitats juvenils o joves, sinó des del servei tècnic.

1.1.2. Comunicació entre joves.
Creació i dinamització d'espais interactius de 
comunicació entre joves.

No s'habilita un espai virtual de foment de l'intercanvi de coneixements, recursos o 
material entre joves. Aquesta funció és assumida des de la Coordinadora de Joves 
de Valls, espai que permet interactuar i intercanviar informació de manera 
presencial.

1.1.3. Comunicació interna de 
l'Ajuntament.

Creació i dinamització de plataformes de 
comunicació interna actives.

Més enllà de les eines ja disponibles per part de l'administració, la comunicació 
interna entre regidories es realitza amb reunions de coordinació/seguiment entre 
diferents serveis, de caràcter presencial i segons projectes.

Formació a les regidories sobre la importància de 
les polítiques de joventut.

Actualment, des del servei de joventut es treballa coordinadament amb 7 serveis 
municipals diferents: habitatge, ensenyament, empresa i ocupació, policia, serveis 
socials, cultura i esports. No s'han realitzat, però formació específica per a tècnics 
d'altres àrees.
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2.1.1. Ocupabilitat: incidència sobre 
l'itinerari professional de la persona 
jove.

Orientació formativa i laboral mòbil. Es participa anualment a l'Espai de l'Estudiant i es realitzen xerrades formatives  
sobre la transició escola-treball (coordinadament amb Vallsgenera i l'Oficina Jove).

Programes d'orientació i inserció formativa i laboral.

VallsGenera (organisme autònom de l'Ajuntament de Valls), realitza anualment 
diferents programes d'orientació i inserció laboral per a joves.
VallsGenera i l'Oficina Jove (Consell Comarcal de l'Alt Camp+Ajuntament de 
Valls) desenvolupen des de 2015 el programa de Garantia Juvenil.
No existeix un espai de coordinació entre el servei de joventut i VallsGenera.

Orientació online. Des del web VallsJove se centralitzen recursos, eines i notícies sobre àmbits 
d'interès juvenil: formació, estudis, habitatge, salut...

2.1.2. Accés a una primera feina. Coneixement del món laboral.
Es realitzen xerrades periòdicament sobre el món laboral.
S'acullen estudiants en pràctiques de diferents cicles formatius al servei de joventut.

2.2.1. Construcció d'identitats, 
competències i habilitats a través de 
l'oci formatiu.

Programació estable d'activitats d'oci i lleure 
formatives «Tu rai kets jove».

La programació «Tu rai kets jove» va finalitzar amb el canvi d'ubicació del servei 
de joventut (actualment a l'Espai Ca Creus). 
Es realitzen accions puntuals d'oci i lleure al llarg de l'any: concert castanyada, 
baixada de trastos, setmana de les cultures urbanes o sortides joves. S'ofereix 
programació regular d'activitats conjuntament amb el Centre Cívic de Valls al llarg 
de l'any.

El Refugi.
El Centre Obert el Refugi continua actiu.

2.2.2. Noves tecnologies com a 
plataformes de cooperació i 
interrelació.

Xarxa per compartir recursos i informacions.
No s'habilita un espai virtual de foment de l'intercanvi d'idees, recursos o material 
entre joves. Aquesta funció és assumida des de la Coordinadora de Joves de Valls, 
espai que permet interactuar i intercanviar informació i d'altres de manera 
presencial.

Punt d'informació i assessorament juvenil online. Es consolida l'ús de les eines 2.0 com espai de comunicació del servei i d'interacció 
amb els i les joves, però no com a punt d'assessorament.

Òmnia Jove: accés lliure als ordinadors per als 
joves.

L'equipament actual on s'ubica el servei de joventut disposa d'un punt Òmnia. Es 
realitzen tallers i cursos i també com espai d'accés lliure per a la població. Es 
reserva també una franja horària per a l'ús dels usuaris/es del Refugi.

2.2.3. Educació en valors. Suport a les organitzacions juvenils i d'educació en 
el lleure.

Es realitza suport amb la participació dels tècnics a la Coordinadora de Joves de 
Valls i mitjançant la convocatòria de subvencions. En els darrers anys s'ha 
incrementat la partida pressupostària per aquesta finalitat.
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Participació de les entitats de lleure educatiu al Parc de Nadal.

3.1.1. Facilitar la participació dels 
joves en la construcció del temps 
lliure.

Suport a la iniciativa jove.
Part de les activitats d'oci i lleure programades pel servei de joventut són el resultat 
del treball col·laboratiu amb les entitats juvenils de Valls. Es coorganitzen 
conjuntament diferents activitats. Es pretén passar de l'usuari/a passiu a crear agents
actius.

Promoció de grups i artistes locals. Es promou anualment els artistes locals a través del Mercat d'Art Jove i la Ruta 
Labart (exposició d'obres en diferents espais de restauració de la ciutat). 

3.1.2. Oci diürn i nocturn. Oci jove. Es realitzen activitats puntuals d'oci (concert castanyada, setmana cultures urbanes, 
baixada de trastos, splash de nit...), de caràcter diürn i nocturn.
S'ofereixen descomptes promocionals als jove en actes culturals (teatre o concerts).

3.1.3. Cohesió social.

Valls solidari, jove voluntari.
Es promou la participació dels joves en projectes solidaris (Valls tots a l'una) o de 
dinamització comunitària (promogut i dinamitzat pels mateixos joves, com algunes 
de les activitats de l'Estiu Actiu: tallers de grafits, d'skate, rollers...).
No s'ha creat la borsa de voluntaris/es.

Integració de joves nouvinguts.

Es treballa coordinadament amb l'Oficina del PLIS (Pla Local d'Inclusió Social) i el
Servei d'Atenció a l'Immigrant. No s'han realitzats accions específiques i exclusives 
per a joves d'origen estranger.
La programació d'estiu (Estiu Actiu) promou la realització d'activitats a la via 
pública (del barri antic, amb major presència de població extracomunitària) de 
caràcter gratuït, per a fomentar la participació de tota la població.

3.1.4. Potenciar el comerç, l'oci i el 
lleure a Valls.

Carnet Valls Jove No s'ha dut a terme aquesta acció.

3.2.1. Espais de dinamització.

Equipament juvenil.
No s'ha implementat aquesta acció. 

Recuperació d'equipaments. Es potencien les activitats a la via pública (carrers i places) i a l'skateparc de la 
ciutat. Puntualment, s'utilitzen els espais del Centre Cívic i d'altres equipaments 
culturals.

3.2.1. Habilitació d'espais per a 
pràctica esportiva i artística.

Parets blanques 
Programa en vigència (sota la denominació de parets lliures i murs de festa).

Espai per a la pràctica lliure del futbol i bàsquet. No s'ha dut a terme aquesta acció.

40



41



3.4. Les veus 
Un  dels  objectius  principals  del  procés  d'elaboració  del  Pla  Local  de  Joventut,  més  enllà  de  donar
respostes a les necessitats existents és incorporar la participació de les persones joves, en les diferents
fases de treball i contribuir a la seva incorporació activa en les dinàmiques de la ciutat i en la construcció
de les polítiques municipals de joventut. Per aquest motius s'han desenvolupat diferents mecanismes per a
incorporar la veu dels joves, però també de diferents agents que participen directament o indirecta en la
definició i implementació de les polítiques de joventut de la ciutat.

3.4.1.  La veu de les entitats
A través de la Coordinadora de Joves es van realitzar unes jornades de treball  per tal que les entitats
juvenils  poguessis  realitzar  aportacions/propostes,  sobre  la  base  de  la  identificació  de  problemes  o
necessitats  de  la  joventut  de  la  ciutat,  en  el  nou  Pla  Local  de  Joventut.  La  metodologia  qualitativa
emprada va consistir en, a partir dels grans àmbits de treball del Pla, generar un marc de debat i reflexió
col·lectiva per donar resposta a cadascun dels àmbits tractats. S'adjunta a continuació, un quadre resum
dels resultats obtinguts en la sessió de treball (sobre la base dels eixos del nou pla local de joventut):
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Àmbits temàtics Propostes/accions

Transport car per desplaçaments diaris (millor anar a viure fora) Preus més econòmics pels joves estudiants (bonificacions o descomptes).

Treball

Millorar i facilitar les ajudes a l'emprenedoria

Requisits excessius per ajudes i subvencions a l'emprenedoria

Dificultats per iniciar projectes (emprenedoria i autònoms) Oferir un espai de coworking per a joves

Habitatge

Existència d'un parc d'habitatges buits

Garanties i avantatges per propietaris que posin els pisos per lloguer

Borsa de pisos compartits (crear eines per facilitar formes de cohabitatge)

Salut

Reducció de la percepció del risc de certes conductes

Extensió i increment del bullying

Eixos del Pla Local 
De Joventut de Valls

Identificació de necessitats -
 Problemàtiques

Emancipació 
- Viure a Valls 

Educació 
- Ensenyament

Dèficits de comunicació dels mitjans de transport públic, 
especialment a les capitalitats del Camp de TGN

Millorar la freqüència de busos i horaris a ciutats amb seus universitàries 
(principalment Reus/Tarragona)

S'ha millorat i ampliat l'oferta educativa, però hi ha la percepció de 
manca de coordinació entre instituts en l'oferta de cicles i Batxillerat

Sumar esforços en l'oferta formativa de la ciutat (evitar competir entre centres 
de formació)

Manca de qualitat del treball per a joves: precarietat i elevada 
estacionalitat

Oferir avantatges fiscals municipals als joves emprenedors (bonificacions taxa 
activitat, etc.)

Ampli ventall de programes, informació i assessorament  per a joves 
des de VallsGenera

Augmentar la pressió de l'administrativa sobre els pisos buits (especialment els 
que estan en mans del sector financer)

Més demanda que oferta de lloguer (el lloguer com opció preferent 
del jove, relacionat amb la inestabilitat laboral i mobilitat formativa)

Reforçar conscienciació sobre conductes de risc (campanyes, tallers, 
dinàmiques...) adaptades als joves i que generin impacte (experiència vivencial)

Es realitzen campanyes "clàssiques" que no generen impacte sobre 
el jove (no eficients)

Treballar aspectes relacionats amb la salut mental i emocional (per exemple a 
combatre el bullying)
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Assessorament i acompanyament a les entitats

Ajudes i subvencions de poca quantitat Més suport econòmic

Inexistència local / equipament per a joves

Realitzar jornades anuals de difusió de les entitats juvenils

Espais per a joves

Comunicació

Donar-se a conèixer «in situ» als centres de secundària

Creació d'un carnet jove

Cultura, oci i lleure

Ampliar oferta musical (concerts)

    Potenciar grups locals: realització d'un concurs musical local

Treballar conjuntament amb espais privats per a oferta musical

Facilitar bucs d'assaig

Coordinar-se amb escola de música

No transport públic nocturn (a festes majors) Facilitar busos a festes majors dels municipis de la comarca

No accés dels joves a la cultura

Festa del cine per a joves

Cohesió social
Risc de creació de guetos

Igualtat Campanyes de conscienciació (que siguin eficients)

Esport
Demanda creixent d'activitats i equipaments esportius

Potenciar equipaments per a la pràctica lliure de l'esport

Promocions per a joves als equipaments esportius municipals

Participació 
– Participar a Valls

Participació -
  Associacionisme

Dificultats per la creació "jurídica" d'una associació i la gestió 
comptable

Aprofitar equipaments existents per a entitats (per exemple, escoles o instituts 
públics de la ciutat fora d'horari escolar)

Elevat desconeixement del servei de joventut i projectes que s'hi 
realitzen

Informar a la comunitat educativa (professorat) de manera presencial per ser 
més efectiu en la transmissió de la informació.

Construcció 
– Gaudir a Valls

Dèficit de propostes musicals 
Dificultats per a grups musicals

Promocions / descomptes per joves a la programació cultural (per exemple al 
teatre)

Dificultats per accedir a alguns grups de població jove (especialment 
del barri antic)

Realitzar més difusió de projecte com «Veus del Barri» (projecte comunitari i de 
cohesió social)

Prendre mesures per a facilitar l'accés a l'habitatge al Barri Antic als joves 
(mesclar població)

Percepció que es perpetuen les desigualtats entre sexes i el 
masclisme



3.4. Conclusions: febleses i fortaleses per a l'orientació del pla
Les anàlisis realitzades per a l'elaboració de la diagnosi de la realitat  juvenil  a Valls  (a través de les
diferents metodologies  aplicades) han permès efectuar una radiografia de la joventut  vallenca,  de  les
seves necessitats, de les seves inquietuds, la identificació de problemàtiques, però també ha generat i
obert nous reptes i oportunitats en forma de propostes o línies de treball que cal tenir en compte en el
desenvolupament del present pla. Una diagnosi, en definitiva, que permet establir els àmbits prioritaris a
treballar en els propers anys a l'hora de dissenyar programes i actuacions.

Per altra banda, en els darrers anys, els recursos, el personal, i les accions desenvolupades pel servei de
joventut han crescut i ampliat, encara que són molts els reptes que hi ha per davant per a poder oferir un
marc  d'oportunitats  i  de  desenvolupament  per  la  joventut  de  la  ciutat.  L'aprovació  i  posterior
implementació dels diferents plans locals de joventut de la ciutat no ha garantit la consolidació d'elements
claus que caracteritzen aquests plans com és la perspectiva integral (transversalitat), una tendència que
s'ha procurat revertir en els últims anys. Cal tenir present, doncs que encara que el servei de joventut és el
responsable  de  desenvolupar  les  polítiques  municipals  cap  aquest  col·lectiu,  existeixen  altres  àrees  i
regidories  que  també  desenvolupen  tasques  destinades  a  aquest  col·lectiu  i  reforcen  la  necessitat
d'integrar la transversalitat en el treball de Valls Jove.

L'aposta de l'Ajuntament de Valls per a la renovació i creació d'un nou Pla Local de Joventut és una
garantia de la voluntat d'impulsar i consolidar les polítiques de joventut, en consonància amb la dinàmica
dels darrers anys que han permès certa estabilitat en l'equip de treball i ha facilitat la referencialització del
servei per part de la resta de tècnics i serveis de l'Ajuntament. Aquest fet ha permès obrir  accions noves
en un context socioeconòmic canviant. La referencialització d'un espai, per altra banda, permetria reforçar
la regidoria, la seva visualització i seguir creixent en els serveis a ofertar a la població jove. 

De la diagnosi, de la participació dels joves i fruit de l'experiència de treball del servei de joventut en
podem extreure un seguit de conclusions que han de marcar les prioritats a treballar en els propers anys.
Es resumeixen a continuació les conclusions obtingudes, segons els  nous eixos i  àmbits temàtics del
present Pla Local de Joventut:

Viure a Valls (emancipació):

La  crisi  econòmica  ha  afectat  directament  en  els  processos  d'emancipació  de  la  població  jove,
especialment  en  l'àmbit  residencial,  però  per  altra  banda  ha  afavorit  l'allargament  de  les  trajectòries
formatives, en un context on l'afectació de l'atur juvenil a la ciutat se situa molt per sota del conjunt
català.

– Formació i ensenyament:

Al llarg dels últims anys, l'oferta educativa i formativa de la ciutat s'ha ampliat i diversificat. I la
majoria de joves manifesta que estan ben informats de les diferents trajectòries formatives a les
quals poden optar. No obstant això, l'oferta universitària (i certes especialitzacions formatives) es
troben fora de la ciutat i la mobilitat (obligada o voluntària) ja forma part i s'interioritza per part
del jove. Així, les resistències a abandonar la ciutat d'origen són cada vegada menors, amb el risc
de pèrdua de capital jove de la ciutat. En aquest sentit millorar el transport públic cap a ciutats
que disposen d'una major oferta en l'àmbit de l'ensenyament i oferir descomptes en els preus pot
afavorir, la mobilitat quotidiana i evitar «migracions» residencials vers aquestes ciutats.

En aquest sentit, també resulta efectiu una major coordinació entre els agents formatius de la
ciutat (evitant competir en recursos i treballant coordinadament) i el servei de joventut, així com
donant  resposta  a  les  necessitats  formatives  dels  joves  (més  enllà  de  la  formació  reglada)  i
treballar programes conjuntament. Aquesta iniciativa permetria una major visualització del servei
i un apropament vers el col·lectiu de joves.

Per altra banda, i per a continuar garantint la igualtat d'oportunitats cal seguir apostant per la
participació del servei en les ajudes pels estudis en l’etapa post obligatòria. Cal seguir treballant
en aquesta línia, amb l’objectiu de poder donar oportunitats als joves especialment en aquells amb



majors dificultats econòmiques. 

– Treball:

La recerca de treball fora de la ciutat (a la recerca de noves o millors oportunitats), i del país en
alguns casos,  ja  forma part  de la  nova cultura  del  treball  dels  joves. Són molts  els  que,  per
diferents  motius,  es  plantegen  viatjar  (per  estudis,  feina  o  plaer)  a  l'estranger.  El  servei  de
joventut,  doncs,  cal  que  treballi  en  formar-se  en  aquest  àmbit  i  oferir  informació  i
assessorament per tal que els joves disposin dels recursos necessaris per a facilitar-los la
mobilitat  internacional  i  garantir  l'èxit  de  l'experiència  personal  per  a  millorar  la
competència professional i formativa dels joves. En aquesta mateixa línia s'hauria d'incorporar
al servei la tramitació de carnets internacional (alberguista, estudiant, professor).

També és important reforçar el treball interdepartamental i interinstitucional (especialment amb
VallsGenera i l'Oficina Jove, que és qui gestiona el programa de Garantia Juvenil), en àmbits com
l'accés (amb èxit) al mercat de treball a través de l'emprenedoria o altres formes d'organització del
treball.  Cal  fer  una  feina  de  coordinació  entre  aquests  agents  amb  la  finalitat  de  treballar
col·laborativament  entre  els  tres  serveis.  L’objectiu  és  poder  difondre  bé  la  informació
relacionada amb ofertes de feina, cursos de formació ocupacional, programes de garantia juvenil,
pràctiques laborals, ajudes a l’emprenedoria, etc... Un altre dels aspectes que podria millorar seria
definir clarament les funcions que desenvolupa cada recurs per tal d’evitar duplicitats de tasques i
donar resposta a totes les demandes juvenils. 

En aquest sentit, els joves manifesten les dificultats per iniciar projectes de treball d'autoocupació
(emprenedoria  i  autònoms).  Cal  treballar,  doncs,  per  a  millorar  i  facilitar  les  ajudes  a
l'emprenedoria, ja sigui a través de les ordenances fiscals o a través de la disposició d'espais de
treball (coworking). 

També caldrà consolidar les accions que es realitzen per a millorar la ocupabilitat dels joves (i
els diferents perfils) com és el projecte Aprenem (tallers d'idiomes) o les accions informatives (ja
siguin presencials o reforçant l'espai web).

– Habitatge:

L'accés a l'habitatge (independitzar-se de la llar d'origen) és un dels factors que presenta majors
resistències per a la població jove.  L’allargament de l’etapa formativa, les condicions laborals
precàries fan que els/les joves tinguin un limitat poder adquisitiu, una circumstància que deriva en
una emancipació cada cop més tardana. Juntament amb les característiques actuals del mercat de
l'habitatge fan que la demanda sigui superior a l'oferta de lloguer (que s'ha convertit en l'opció
preferent  del  jove,  relacionat  amb  la  inestabilitat  laboral  i  mobilitat  formativa).  Cal,  doncs,
reactivar i afavorir les polítiques d'habitatge per part de l'administració, les quals poden ser un
estímul  important  no  només  per  afavorir  la  independència  dels  joves,  sinó  també  per  poder
«retenir» els joves a la ciutat i evitar que marxin en municipis contigus on el preu de l'habitatge
pot ser menor. El servei ha de treballar, doncs en aquest sentit i aportar eines i instruments que
facilitin l'emancipació dels joves en les diferents modalitats de cohabitatge existents i  establir
mesures legals que facilitin posar a la seva disposició habitatges que actualment es troben buits. 

En aquesta  línia,  des  de 2017,  el  servei  de  joventut,  coordinadament  amb l'Oficina Local  de
l'Habitatge, ofereix una línia d'ajudes per a les persones joves que s'emancipen a la ciutat.

– Salut:

Internet i els amics/gues són majoritàriament els referents de salut (espais de consulta) dels joves.
A més, existeix una reducció de la percepció del risc de certes conductes per part dels joves, ja
sigui  per  manca  de  campanyes  informatives  o  per  l'existència  de  campanyes  «clàssiques»
allunyades de les noves formes de relacionar-se (i  del  llenguatge) dels joves, la qual cosa no
genera l'impacte que es requereix. Cal reforçar la conscienciació sobre les conductes de risc
(campanyes,  tallers,  dinàmiques...)  adaptades  als  joves  i  que  generin  impacte  (a  través,  per
exemple, de l'experiència vivencial). I cal fer-ho, una vegada més, de manera proactiva i reforçant
el treball en xarxa, ja sigui amb els agents formatius o els centres de salut públic de la ciutat. 
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Participar a Valls:

Comunicar i participar són dos dels elements claus en el desplegament de les polítiques municipals de
joventut. Des del servei s'ha procurat reforçar i, en la mesura del possible, aquests àmbits, a pesar que
encara hi ha febleses identificades, obrint nous espais i canals de comunicació i participació. Més enllà
dels espais juvenils, el desenvolupament per primera vegada d'uns pressupostos participatius per part de
l'Ajuntament de Valls l'any 2017, ha permès reforçar la implicació i participació dels joves en la política
municipal.

– Participació:

La Coordinadora de Joves de Valls és un espai de participació juvenil que cal potenciar ja sigui
com espai  d'interlocució  amb  el  servei  de  joventut  o  com a  creador  i  generador  de  noves
propostes. L'existència de la Coordinadora ha donat resultats positius (s'han generat dinàmiques
de treball col·laboratiu entre entitats), però cal seguir treballant per tal que pugui esdevenir un
agent actiu i un referent pels joves, doncs fins al moment, el lideratge ha estat exercit per part dels
tècnics de joventut.

El servei de joventut també treballa per la proximitat amb els joves (especialment a través dels
joves  organitzats)  promovent  la  implicació  en  projectes  i  actuacions,  la  qual  cosa ha permès
desenvolupar  propostes  i  activitats  coorganitzades  conjuntament  i  oferint  suport  al
desenvolupament de les activitats  organitzades per les entitats  i  grups de joves.  Fomentar la
participació  de  les  entitats en  la  programació  i  implementació  d'activitats  i  reforçar  els
mecanismes i canals de participació dels i les joves és també una prioritat en el treball del servei. 

– Associacionisme:

Valls és una ciutat amb una llarga tradició associativa. Compta amb una important xarxa
d’entitats que  abraça  diferents  àmbits:  associacions  culturals  i  socials,  colles  castelleres,
associacions  de  nouvinguts  de  diferents  orígens,  entitats  de  salut,  solidàries,  esportives  i
associacions juvenils. Existeix, doncs, un teixit associatiu força ric i variat. No obstant això, les
noves regulacions estatals  han suposat  unes  dificultats  afegides  i  majors resistències  per  a la
creació i gestió de les entitats. Informar i acompanyar són doncs, tasques importants per tal
que els joves es vulguin autoorganitzar i autogestionar els seus espais. Per altra banda, les
entitats també manifesten que per afavorir l'associacionisme juvenil (la qual cosa afavoreix també
diversificar les ofertes culturals, formatives, de lleure o d'oci pels joves de la ciutat) calen ajudes
i subvencions de major dotació econòmica. 

Una altra mesura per reforçar i visualitzar a les entitats juvenils és realitzar jornades anuals de
treball  i  debat  que permetin realitzar  difusió de les entitats  juvenils  i  que generin espais de
treball i reflexió compartits entre els joves de la ciutat i l'administració local. Aquestes jornades
tindrien  per  objectiu  oferir  a  les  entitats  juvenils  de  Valls  la  possibilitat  de  mostrar  la  tasca
voluntària que duen a terme durant l’any, així com promoure els seus projectes i iniciatives, més
enllà de generar espais de debat i reflexió compartida amb la joventut de la ciutat.

Una altra mesura que s'ha recollit en aquest àmbit és el de (re)aprofitar equipaments existents per
a les entitats (per exemple, escoles o instituts públics de la ciutat fora d'horari escolar) o disposar
d'un equipament que donés sortida a les necessitats de les entitats.

– Comunicació:

Un dels principals dèficits detectats en relació al servei de joventut és l'elevat desconeixement
d'aquest i dels projectes que s'hi realitzen. Caldria, doncs, incidir en campanyes informatives i
propostes de difusió, especialment entre les generacions que cada any s'incorporen en aquesta
etapa del cicle de vida i ampliar la xarxa de canals comunicatius adaptant-se a les noves formes i
eines de comunicació de major difusió entre els i les joves de la ciutat. En aquest sentit s'està
realitzant un esforç important d'ampliar els canals de comunicació, la qual cosa ha permès que,
actualment, entre les diferents xarxes socials se superi els 4.000 usuaris/es.
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També cal projectar el servei de joventut com a Punt d'Informació Juvenil i convertir-se en un
referent pel col·lectiu, especialitzat en l'àmbit de la mobilitat internacional.

Una altra mesura complementària seria l’aposta per a una nova figura professional que treballés
de manera descentralitzada en els espais de reunió i trobada dels joves. Les polítiques juvenils
descentralitzades facilitarien una bona lectura de la realitat  i  una aproximació del  servei  a la
joventut.

      

Gaudir a Valls (construcció de la ciutat):

– Oci, cultura i lleure: 

La comunicació en aquest sentit, torna a situar-se com a peça clau per a donar a conèixer els
projectes i activitats que es realitzen pels joves i, atendre i donar resposta a les demandes que es
formulen  des  d'aquest  col·lectiu.  El  fet  que no els  arribi  part  de  la  informació i  que l'oferta
d'activitats pels joves sigui poc coneguda, augmenta la percepció de manca d'ofertes culturals o
d'oci entre els joves. Referencialitzar la ciutat de Valls en activitats per la joventut és també
un repte i permet un major arrelament i la creació de vincles per a les persones que hi viuen.

Cal, doncs, incidir i projectar els equipaments on es desenvolupen les activitats per a joves,
especialment el Centre Cívic (però també l'skateparc i altres equipaments públics) , a pesar
que  no  és  un  equipament  d'ús  exclusiu  per  aquest  col·lectiu.  En  aquest  sentit,  els  joves  no
accedeixen moltes vegades a les ofertes culturals o d'oci (per manca d'informació o pels preus
d'accés) de la ciutat. També es detecten deficiències en l'àmbit musical: ja sigui per la manca de
projecció dels grups de música locals o la inexistència d'espais per assajar. 

Les accions per a corregir aquestes situacions són per una banda,  la creació d'un carnet jove
local, que ofereixi promocions i descomptes, no només als comerços de Valls, sinó a les activitats
que avui  ja ofereixen diferents equipaments i  serveis,  així  com promocions i  descomptes per
joves  a  la  programació cultural.  I  d'altra  banda,  potenciar els  espais  i  els  grups de música
locals. Seguint amb els principis de transversalitat i de creació de xarxa, el servei de joventut
hauria de treballar conjuntament amb l'escola municipal de música per poder donar sortida a les
necessitats detectades, així com amb la Xarxa de Cultura.

A pesar que, en els darrers anys s'han consolidat programes i activitats destinades als joves (Estiu
Actiu, patis oberts, mercat d'art jove o la setmana de les cultures urbanes), caldria disposar d'un
programació  regular  d'activitats  destinades  a  aquest  col·lectiu  al  llarg  de  l'any  atenent  a  la
diversitat d'interessos i motivacions dels i les joves.

– Cohesió social:

La cohesió social  fa referència a l’accés en igualtat de condicions i d’oportunitats als serveis,
recursos i  espais necessaris  per al  desenvolupament personal i  col·lectiu, així com a la plena
participació  en  la  vida  econòmica,  social  i  política  de  les  persones.  La  crisi  econòmica  ha
potenciat l'existència d'una joventut dual: joves molt ben preparats que conviuen amb grups de
joves amb baixa formació o sense estudis. El servei de joventut ha de treballar entre els seus
objectius  i  de  manera  transversal  en  les  diferents  accions  i  programes  per  la  tolerància,  el
respecte i la igualtat d'oportunitats de tota la població juvenil. Garantir la cohesió social i la
igualtat  d'oportunitats  des del  cicle  educatiu és,  doncs,  un element clau per  evitar  una futura
societat segregada. 

Existeix  la  percepció  que  hi  ha  dificultats  per  accedir  a  alguns  grups  de  població  jove
(concentrats especialment en un dels barris de la ciutat) i per això, cal incidir en projectes com
«Veus del Barri» (projecte comunitari i de cohesió social) que permeten que els mateixos joves
es  converteixin  en  agents  actius  de  sensibilització  i  a  la  vegada,  lluitar  contra  formes  de
discriminació que puguin produir-se en els centres d'escolarització.

 Per altra banda, cal continuar treballant (amb reunions tècniques de coordinació) amb aquells
serveis i  àrees de l'ajuntament que treballen contra l'exclusió social  i  econòmica de grups de
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població  (serveis  socials,  oficina  tècnics  del  pla  d'inclusió  social  o  el  servei  d'atenció  a
l'immigrant), posant especial èmfasi en el col·lectiu de joves.

– Igualtat:

Els  rols  tradicionals  de  gènere  perviuen en l'actual  context  i  la  manca  d'igualtat  efectiva
continua sent una assignatura pendent. No obstant això, cada vegada hi ha una major consciència
entre  els  joves,  motiu  pel  qual  hi  ha  la  percepció  dins  del  col·lectiu  que  es  perpetuen  les
desigualtats entre sexes i el masclisme. 

Cal  treballar  de  manera  proactiva per  la  tolerància,  el  respecte  i  la  igualtat  d'oportunitats
(lluitant  contra  les  formes de discriminació)  de tota  la  població juvenil  i  amb campanyes de
conscienciació que siguin efectives i eficients.

En aquest sentit cal buscar sinergies de treball compartit amb el SIAD, el Consell de Dones i els 
agents formatius de la ciutat per desenvolupar accions en els centres educatius.

– Esports:

L'esport gaudeix d'un molt bon estat de salut entre la població juvenil i permet garantir hàbits
saludables i facilitar espais de socialització i integració. Per aquest motiu, moltes de les demandes
realitzades pels joves estan relacionades amb la pràctica esportiva. Per aquest motiu cal establir
espais de treball conjunts amb el Patronat d'Esports per ampliar i fer créixer les activitats
destinades a aquest col·lectiu i crear o adaptar nous espais per a la pràctica dels esports urbans.
Les  experiències  de  treball  conjunt  amb el  Patronat  d'Esports  han  donat  resultats  positius  i
satisfactoris fins al moment i cal traslladar aquesta experiència en d'altres àmbits de l'Ajuntament.

Cal  doncs, atenent a la joventut de la ciutat  i  al  seu context,  afrontar  i  transformar realitats,  facilitar
camins i afavorir trajectòries emancipadores per evitar que, els joves actuals vegin frustrades les seves
expectatives de futur o, simplement, optin per construir el seu projecte de vida en alguna altra ciutat. La
despoblació juvenil a Valls és avui una realitat i cal construir un marc d'oportunitats per a facilitar-
los la construcció del seu projecte de vida a la ciutat. Però també cal intervenir per a minorar les causes
que  poden “truncar”  els  projectes  vitals  de  les  persones  joves:  apoderament,  habilitacions personals,
fomentar  les  potencialitats  de  la  joventut  són  elements  igualment  importants.  Informar,  orientar,
interlocutar, derivar, acompanyar, donar serveis o promoure els joves són elements claus per desenvolupar
amb èxit les polítiques de joventut.
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4. Missió i objectius estratègics: què volem?
La  missió  i  els  objectius  (els  elements  que  han  de  guiar  el  desenvolupament  del  Pla  i  per  tant,  el
desplegament de les polítiques de joventut de la ciutat), prenen com a referència l’anàlisi i diagnòstic que
s'ha realitzat per a l'elaboració del pla, en el marc dels instruments de referència de la Direcció General de
Joventut (Pla Nacional de Joventut de Catalunya i Pla d'Actuació Territorial de Joventut de Catalunya). 

4.1. Missió: 
La missió de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Valls és en termes generals, la de millorar la
qualitat de vida de les persones joves de la ciutat; oferir-los uns serveis de proximitat i qualitat que els
acompanyin al llarg del seu procés de desenvolupament personal, i donar-los suport en la construcció del
seu projecte de vida (segons els seus interessos, diversitat i prioritats) amb la implementació de recursos i
d’accions que n’afavoreixin el protagonisme i la implicació.

4.2. Visió: 
La regidoria de Joventut vol esdevenir un referent per al conjunt de la població de Valls en l’atenció al
jovent i vol ser un agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats. Es
pretén  que  les  persones  joves  disposin  de  polítiques  municipals  integrals  que  donin  suport  al  seu
desenvolupament personal, a la participació activa en la societat i que els facilitin el procés d’autonomia i
de desenvolupament del seu projecte de vida. 

4.3. Valors: principis i orientacions 
Els valors constitueixen aquells principis orientadors que guiaran l'acció de treball del servei de joventut i
el desplegament del Pla Local de Joventut de Valls. Els valors entesos com un sistema de treball aplicats
de forma continuada durant tot el període de vigència del present Pla.

La joventut com a identitat pròpia

La condició de ser jove pren importància a partir del moment que la persona jove construeix la pròpia
identitat, estableix grups de relació i es posiciona en l’entorn social. El concepte de joventut és una etapa
plena que va més enllà de la transició cap a l’adultesa, per la qual cosa cal establir mitjans i recursos per
promoure espais d’expressió i de relació entre joves. Per tant, es concep la joventut, no com una transició,
sinó com una etapa plena de ciutadania, en què les persones adquireixen i posen en pràctica els seus drets
i deures. Des d’aquest punt de vista, la joventut no es defineix com allò que no és, sinó com allò que és: el
procés a través del qual cada persona defineix el seu projecte vital dins del seu context social. 

Per altra banda, cal treballar per transmetre una imatge positiva dels i les joves i fer visibles els seus
projectes i iniciatives sobre el conjunt de la població de la ciutat.

Proximitat: l’acompanyament a la persona jove

Calen espais per a informar i  orientar  els  joves  de manera específica,  però també cal  cercar accions
formatives,  culturals,  d'oci  i  lleure,  etc.,  que  donin  suport  al  col·lectiu  de  joves  en  el  procés  de
transformació i de construcció del seu futur, des de la proximitat i amb capacitat per establir llaços de
relació i confiança amb el col·lectiu.

La igualtat, com a motor de cohesió

Cal treballar perquè les polítiques de joventut siguin accessibles a la gent jove i intentin afavorir, en la
seva metodologia i aplicació, la igualtat d’accés independentment del sexe, l’origen, l’ètnia, la condició
social, etc. Els principis de no segregació, atenció a la diversitat i proximitat han de plantejar polítiques
que  siguin  d’aplicació  en  tots  els  àmbits  que  afecten  la  vida  de  les  persones  des  d’una  perspectiva
integral, i intentar donar a conèixer i atendre la diversitat d’interessos, de capacitats, de necessitats i de
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plantejaments culturals. 

La participació i el diàleg, com a principi de treball 

Entenem aquest valor no només com a eina i metodologia de treball, sinó també com a mecanisme per
canalitzar i fomentar l'experimentació, l’actitud activa, l’esperit crític i com a forma d'aprenentatge pels
joves. Es tracta d'implicar els i les joves en la solució pràctica dels seus propis problemes o necessitats
(individuals o col·lectives) o bé la satisfacció dels seus interessos o desitjos. El diàleg amb joves, grups o
col·lectius és el principi que garanteix una interlocució fluïda i sincera entre l'administració i el col·lectiu
juvenil de la ciutat.

Innovació i creativitat, com a motor de canvi

Entesa de manera transversal que afecta tots els eixos, incloent des de la visió artística, la necessitat de
comunicació  i  de  relació  entre  el  col·lectiu  jove  fins  als  mitjans  per  arribar  a  desenvolupar  llurs
iniciatives. La creativitat és la cerca de l’experimentació, la innovació a l’hora de construir accions i
serveis amb i per a les persones joves, però també la sensibilitat i la flexibilitat a l’hora de produir-los i
redefinir-los. 

Transparència, principi de qualitat

Garantir la transparència en la gestió i en l'ús dels recursos que la societat posa a la nostra disposició.

La universalització com a principi d'eficàcia

El Pla i  les actuacions que se'n deriven han de tenir la capacitat d'arribar al màxim nombre de joves
possible, atenent la seva diversitat, amb la generació de serveis i programes per tal que els i les joves
puguin trobar propostes que els resulti útils o interessants i que garanteixi la igualtat d'oportunitat pel seu
conjunt. No es tracta només de generar propostes amb gran afluència de públic jove, sinó de generar
també una quantitat diversificada de propostes amb major capacitat d'aportar solucions a les necessitats i
inquietuds d'un col·lectiu heterogeni.

4.4. Línies estratègiques de treball (objectius estratègics):
En  el  context  actual,  caracteritzat  per  la  precarietat  laboral,  les  dificultats  d’accés  a  l’habitatge,
l’afebliment de la protecció social, etc, hi ha una major diversitat de trajectòries i, al mateix temps, majors
dificultats per posar en pràctica l’exercici de la plena ciutadania. Per tant, no es tracta només d’aconseguir
la independència que defineix una vida autònoma, sinó poder desenvolupar els drets com a ciutadans
accedint  als recursos socials,  polítics,  econòmics i  culturals.  Des d'aquesta perspectiva, el  present Pla
estableix els següents objectius estratègics:

1) Facilitar la realització del  projecte de vida dels i  les joves de Valls  perquè puguin assolir els
nivells d’autonomia esperats/desitjats,  tenint en compte la diversitat del col·lectiu juvenil i  de
trajectòries d'emancipació. Aquest objectiu implica:

◦ Garantir  l’accés universal a tota la població juvenil  del  territori  als recursos,  programes i
serveis per tal  que puguin desenvolupar el seu projecte de vida d’una manera autònoma i
responsable, segons el seu propi model.

◦ Desenvolupar, fomentar i promoure estratègies i accions que permetin eliminar o minvar les
desigualtats (d'origen, de sexe...) que els i les joves es poden trobar a l’hora de confeccionar
el seu projecte vital oferint-los recursos a l’abast d’aquests. 

◦ Treballar  transversalment  les  polítiques  de  joventut  amb  les  diverses  àrees  de
l'administració, tot consensuant objectius comuns i establint espais de treball compartits. 

2) Oferir espais per a la participació de les persones joves a la ciutat i capacitar-los perquè puguin
exercir una plena ciutadania donant rellevància a les seves opinions, necessitats i estils de vida.

• Facilitar i acompanyar les iniciatives que sorgeixin de la pròpia organització juvenil. 

• Donar facilitats i acompanyament a les entitats juvenils municipals en els diferents àmbits
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que pertoquen per tal  que puguin portar a terme els seus projectes des d’un plantejament
compartit. 

• Oferir qualitat en la comunicació del servei.

3) Desplegar eines, recursos i propostes per a convertir Valls en una ciutat atractiva pels joves i en la
qual  els  i  les  joves  puguin  veure  plasmats  els  seus  propis  interessos  i  motivacions,  que
serveixi  com  a  procés  d’aprenentatge,  de  socialització,  de  cohesió  i  potenciant  la  seva
creativitat.

Els elements clau que hem tingut en compte per generar els objectius estratègics han estat:

• Millorar la qualitat de vida de les persones joves en el projecte d’emancipació juvenil.
• Donar compliment als objectius plantejats al Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
• Tenir una visió global de ciutat i interdepartamental.
• El recull de tota la diagnosi i fase de propostes realitzades en la fase participativa.
• Considerar el conjunt de joves i tots els recursos disponibles.
• Treballar la cohesió social i la igualtat com a acció transversal.

Per tant, per assolir els objectius estratègics hem estructurat el Pla Local de Joventut de Valls en tres eixos
d’actuació. Els tres eixos d’intervenció són: emancipació (viure a Valls), participació (participar a Valls) i
construcció de la ciutat (gaudir de Valls). 

A cadascun d’aquest eixos hi corresponen diferents àmbits d’intervenció, sota els quals es plantegen els
objectius específics, els programes i els projectes vinculats. 
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5. Criteris metodològics5: com ho volem?
Els principis rectors són aquells criteris que inspiren el disseny, la implementació i l’avaluació de les
polítiques  de  joventut  d’una  forma  transversal.  Per  aquest  motiu,  el  desplegament  del  present  Pla
contempla pel  seu desenvolupament i  implementació el  treball  en xarxa, transversal,  participatiu i
integral amb els diferents agents implicats, ja sigui des de les diferents àrees de l'administració local i
supramunicipal, entitats del municipi, així com grups informals de joves. L'objectiu és el d'optimitzar les
polítiques de joventut i que garanteixin la qualitat, eficàcia, eficiència i la capacitat de donar resposta a la
realitat.  S’estableixen així, els principis rectors (principis establerts en el PNJC2020) que regiran en tot
moment el funcionament i l’execució del Pla i que n’inspiraran la metodologia. 

5.1. La integralitat: la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat
Els ens locals són els que tenen un major coneixement del territori amb la necessitat de treballar per
atendre  la  globalitat  dels  i  les  joves  (des  d'una perspectiva integral),  però sense disposar  de tots  els
recursos necessaris per poder abordar la globalitat de les necessitats del jovent. Aquest fet, incideix en la
major necessitat de treballar des de la regidoria de manera transversal, atès que es necessita la complicitat
d'altres àrees per desenvolupar mesures amb caràcter integral. Per tant, l'èxit de les polítiques de joventut
local dependrà en major mesura, de la incorporació en els diferents serveis i àrees de l'Ajuntament de la
perspectiva juvenil en la globalitat de les seves actuacions (objectius comuns). La visió integral i el treball
transversal permet treballar amb tots els agents del municipi, incloure les diverses perspectives i  atendre
les seves heterogènies necessitats. És fonamental el treball coordinat, la gestió compartida dels programes
i  l’acció cooperativa entre les  institucions i  els  altres  departaments  municipals  que incideixen en les
polítiques locals de joventut.

Respecte a la interdepartamentalitat, el Pla Local defineix les polítiques de joventut desenvolupades des
del servei de Joventut, però també les coordinades amb d'altres departaments/serveis de l’Ajuntament. En
aquest  gran  conjunt  s’identificaran  aquelles  actuacions  que  es  desenvolupen  de  forma  exclusiva  o
fonamental pel Servei  de Joventut i  aquelles que s’apliquen amb la intervenció directa de dos o més
departaments, un dels quals serà sempre el Servei de Joventut. Per a aquest segon grup d’actuacions és
necessari  definir  sistemes  de  gestió  i  coordinació  per  al  treball  en  xarxa.  Però,  treballar  de  manera
transversal  implica,  no  només  tasques  de  coordinació,  sinó  incorporar  la  perspectiva  juvenil  en  les
diferents àrees i en les accions que es desenvolupen, de manera que aquestes integrin les necessitats i
problemàtiques de les persones joves en la política pública. 

D’altra banda, en funció del principi d’interinstitucionalitat es pretén establir marcs de col·laboració i
cooperació amb les diferents administracions que operen a la ciutat  de Valls  (ja sigui  des de l’àmbit
nacional, comarcal o municipal) en l’àmbit de les polítiques de joventut. En aplicació d’aquest principi
esdevenen col·laboracions puntuals per a propostes concretes o d’altres més estables i que contribueixen
a  la  prestació  de  serveis,  com  ara  el  contracte  programa  amb  la  Generalitat  de  Catalunya  que,
conjuntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Camp, possibilita el desenvolupament de l’Oficina Jove.
Els  espais  de  relació  i  cooperació  amb aquestes  institucions  han  estat  derivats  del  desenvolupament
d’actuacions  i  projectes  concrets.  Es  potenciarà  aquesta  via  de  relació  a  través  de  la  ubicació  de
cadascuna de les temàtiques de col·laboració en els àmbits de treball que corresponguin del Pla Local de
Joventut de Valls.

Interdepartamentalitat:  la  interdepartamentalitat  es  garantirà  a  través  de  les  taules  tècniques
específiques temàtiques en el desenvolupament d'espais i accions de coordinació o cooparticipació:

Formació i ocupació:

◦ VallsGenera: és un organisme autònom de l'Ajuntament, que té com a finalitat la promoció
del desenvolupament econòmic, ocupacional i formatiu de Valls. Aquest espai ofereix
diversos serveis, tant pel conjunt de la població com programes específics per a la població

5 S'adjunta en els annexos, mapa de recursos locals i xarxa de treball del servei de joventut.
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jove de formació i ocupació pels jove.

◦ Regidoria d'Ensenyament: és la interlocutora amb els diferents centres d'ensenyament de la
ciutat. És també la responsable d'executar el Pla Educatiu d'Entorn.

     

Cohesió i igualtat:

◦ Oficina Tècnica del PLIS (Pla Local d'Inclusió Social): treballa, entre d'altres, per reduir els
factors generadors de processos d'exclusió i pel foment de l'autonomia de les persones. El
PLIS  és  la  concertació  d’una  estratègia  local  per  a  la  inclusió  que  orienti  i  articuli  les
pràctiques  i  polítiques  locals  amb capacitat  d’impacte  sobre  les  causes  i  factors  de  risc
d’exclusió social  de naturalesa econòmica, laboral,  formativa, sociosanitària,  residencial o
altres. 

◦ SAI (Servei d'Atenció a l'Immigrant):  ofereix diferents recursos destinats tant a la població
nouvinguda com als professionals que intervenen en el camp de la immigració amb l'objectiu
de  potenciar  l'autonomia  de  les  persones  nouvingudes  per  tal  d'accedir  en  igualtat  de
condicions als recursos i serveis públics i, a la vegada, que coneguin l’entorn social i cultural
de Catalunya. 

◦ Centre Obert «El Refugi»: serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari
escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensen les
deficiències sòcioeducatives de les persones ateses. El Centre Obert El Refugi és un servei
municipal d'atenció als joves, adscrit als Serveis Socials Municipals per a joves d'entre 13 i
18 anys.

◦ Regidoria d'igualtat: la finalitat principal és la de garantir el desplegament del Pla Local de
Polítiques de Dones i d'Igualtat, fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats
entre  homes  i  dones,  impulsar  polítiques  d'igualtat  i  gènere,  promoure  activitats  i
accions de promoció de la igualtat, fomentar l'associacionisme de les dones i la seva
participació social i garantir els drets de les persones LGBTI. 

◦ SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones): és un servei públic i gratuït d’informació,
formació,  assessorament  i  atenció  a  totes  les  dones  del  municipi  per  a  garantir  l'accés  i
l'abordatge de les diferents problemàtiques que puguin plantejar, especialment en l'àmbit de la
violència masclista, facilitant l'accés als diferents recursos i l'assessorament en temes d'interès
general per a les dones i les associacions. 

Esports

◦ Patronat d'Esports: organisme autònom municipal, que gestiona els equipaments esportius
de la ciutat  (Centre esportiu el  Fornàs i  centre esportiu el  Vilar)  i  en programa activitats
esportives.

Habitatge

◦ Oficina  Local  de  l'Habitatge  (ProValls):és  un  servei  públic  gratuït  que  s'ofereix  a  la
ciutadania per informar, assessorar i gestionar aspectes relacionats amb l’habitatge a Valls. Es
tracta d’un servei integral que inclou informació, assessorament i gestió dels tràmits vinculats
a  la  Borsa  de  mediació  de  lloguer  social,  ajuts  pel  pagament  del  lloguer,  ajuts  a  la
rehabilitació  d’immobles,  assessorament  en  matèria  d’habitatge,  i  a  la  tramitació  de  les
cèdules d’habitabilitat, entre altres serveis.
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Cultura

◦ Xarxa de Cultura: organisme autònom responsable de la programació cultural i teatral de la
ciutat.

◦ Biblioteca Carles Cardó: la missió del Servei de Biblioteques és promoure un creixement
equilibrat i harmònic del Sistema de Lectura Pública arreu de Catalunya. 

Oci i lleure:

• Centre Cívic: el Centre Cívic de Valls és un equipament sociocultural i comunitari que té
com a finalitat el foment, l’enfortiment i la dinamització de l'acció cívica i comunitària al
barri antic de Valls i al conjunt de la ciutat. Per això, impulsa la realització d'activitats que
tinguin  per  objecte  el  desenvolupament  social,  cultural,  esportiu,  de  lleure  i  promoure
l'associacionisme  i  la  participació  ciutadana  en  general.  L'objectiu,  doncs,  és  oferir  un
equipament comunitari  de proximitat,  que ofereix serveis i  activitats  adreçades a totes les
edats.  El centre cívic és un espai  de trobada i  de difusió obert a totes les manifestacions
socials i culturals de la ciutat. 

Interinstitucionalitat:  és  necessari  disposar  d’objectius  i  formes  de  treball  compartides  des  de  les
diferents administracions que permetin optimitzar els nostres recursos. Això implica coordinar-se (amb
altres administracions, principalment amb el servei de Joventut del Consell Comarcal i l'Oficina Jove) i
adequar-se al marc general del PNJ. La interinstitucionalitat serveix per a garantir una major efectivitat en
el desenvolupament de les polítiques de joventut. En aquest sentit, es contemplen els següents serveis o
administracions:

 Direcció General de Joventut: sota la direcció del Departament de Treball, Afers Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Joventut és l’òrgan que
defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut de Catalunya. 

 Coordinació Territorial de Joventut de Tarragona: La CTJ és l’òrgan en representació
territorial de la Direcció General de Joventut al Camp de Tarragona. Aquest ens dóna suport
als ajuntaments i consells comarcals del seu territori en matèria de joventut i vetlla perquè
es compleixin les disposicions relatives a les competències de joventut. 

 Servei de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Camp: coordina els serveis d’informació i
assessorament juvenil: ofereix informació general i en matèria d’educació, cultura,
formació, mobilitat nacional i internacional, participació, salut, treball i habitatge, i tramita
diferents carnets. L’objectiu final és que el jovent pugui trobar en una finestreta única la
informació per resoldre tot allò que necessita. 

   El 2015, a més, va ser inaugurat a les dependències del Consell Comarcal una Oficina Jove
i que compte amb la col·laboració de l'Ajuntament de Valls. És un nou espai per la comarca
que  assessora  els/les  joves  en  aspectes  laborals  i  d’orientació  acadèmica,  dins  del
desplegament de la Xarxa Nacional  d’Emancipació Juvenil  al  Camp de Tarragona. Així
mateix, l’OJ promou l’accés de joves al programa d’acreditacions professionals Acredita’t i
disposa d’una persona impulsora del programa europeu d’ocupació Garantia Juvenil. 

•   Centre d'Atenció Primària: disposa, entre d'altres, del serveis d'atenció a la salut sexual i
reproductiva.

•  Centres  d'educació  secundària  de  Valls: la  ciutat  disposa  de  tres  centres  d'educació
secundària  (Institut  Serra  de  Miramar,  Institut  Narcís  Oller  i  Institut  Jaume  Huguet).
VallsGenera realitza també diferents mòduls formatius.

5.2. La participació i el treball en xarxa
La participació és un dels eixos principals que ens permet el treball transversal en el desplegament del
pla, així com la metodologia per motivar i implicar els joves, convertint-los en protagonistes de les seves
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pròpies polítiques.  La participació és un procés bàsic i imprescindible per apoderar qualsevol ciutadà a
ser responsable del seu desenvolupament vital. En el cas dels joves, a més, pel seu moment generacional
han de suposar agents de canvi social per reivindicar el seu paper com a ciutadans en el conjunt de la
societat. Des del PLJ es vol treballar des d’aquesta dimensió participativa per tal que la població juvenil
pugui construir i desenvolupar canvis en el seu entorn més proper.

La  participació  i  la  implicació  de  les  persones  és  el  punt  de  partida  inicial  de  l’organització  i  la
planificació de molts dels programes de joventut i del Pla. El treball en xarxa amb les persones joves és
un  tret  característic  dels  programes  desenvolupats  pel  Servei  de  Joventut,  des  de  les  diverses
implicacions: informació, consulta, decisió, avaluació i execució de les polítiques públiques adreçades al
col·lectiu juvenil.  La inclusió d’espais de treball  i  el  foment  de la  participació fan més efectives les
accions desenvolupades i contribuiran a visualitzar del jovent com agents socials actius. 

A banda del seu caràcter de qualitat democràtica i del seu valor com a metodologia, la participació és, en
si mateixa, un procés d’aprenentatge que cerca i promou el desenvolupament personal i col·lectiu. La
participació  facilita,  per  altra  banda,  impulsar  la  implicació  dels  plantejaments  provinents  del  teixit
associatiu, dels grups informals, dels col·lectius minoritaris, etc... Cal, per tant, un espai d’intercanvi,
discussió  i  reflexió  com a  procés  avaluador  constant.  Per  fer  possible  aquest  procés  participatiu  és
necessari disposar d’una estructures des d’on s’articuli i es doni cabuda a tot el que implica.

La participació juvenil s’ha de veure, a més, en els diferents espais de participació de la ciutat i que tenen
una  incidència  clau  sobre  la  seva  vida,  encara  que  no es  tracti  d’espais  participatius  específicament
juvenils o en què el col·lectiu de joves no siguin considerats convencionalment o formalment. El foment
de la participació de les persones joves en aquests espais, la seva implicació en l’entorn immediat, així
com  el  reconeixement  del  valor  que  aquests  espais  tenen  per  a  la  seva  vida,  permet  reforçar  la
transversalitat.

D’aquesta  manera  es  definiran  diferents  línies  d’actuació  per  aconseguir  la  coresponsabilitat  en  el
desenvolupament de les polítiques juvenil, l’arrelament i els vincles socials dels joves al municipi i al
territori.

En el cas de Valls, existeix un canal estable de coordinació i treball conjunt entre el servei de joventut i
els  diferents  agents  juvenils  (formals  i  informals)  implicats  en  les  polítiques  de  joventut.  La
Coordinadora de Joves de Valls és un òrgan de participació en la política juvenil de la ciutat i una eina
de coordinació del teixit social i associatiu juvenil, que contempla entre els seus objectius:

• Participar directament en l'elaboració, seguiment, supervisió i avaluació del Pla Local de
Joventut, segons s'escaigui.

• Actuar com a òrgan de consulta i assessorament de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de
Valls, en temes vinculats a les polítiques de joventut.

• Proposar, assessorar, supervisar i avaluar les accions promogudes des del servei de Valls Jove.
Totes  les  actuacions  s'emmarcaran  dins  les  línies  estratègiques  que  marquin  el  Pla  Local  de
Joventut i el Pla Nacional de Joventut vigents.

El Punt d’Informació Juvenil continuarà sent el punt de referència per a tota la població jove. Dintre del
PIJ  se  centralitzen  la  majoria  de  les  accions  destinades  als  joves.  Des  d’aquí  es  fa  la  coordinació,
derivació, recull d’inquietuds, necessitats, propostes, etc., de totes les actuacions en matèria de joventut.
Els tècnics de joventut seran el pont d’interlocució entre els joves i l’administració. El PIJ ha de ser el
lloc nuclear de gestió de les polítiques de joventut. Per tal d’aconseguir aquesta centralització, els tècnics
realitzaran les coordinacions necessàries amb la resta d’agents socials, serveis i entitats tant del municipi
com del territori per dissenyar accions conjuntes, no solapar-se i poder oferir el suport necessari. 

5.3. La transformació
Les  polítiques  de  joventut  han  de  tenir  una  voluntat  transformadora  afavorint  l’apoderament  de  les
persones joves i els processos de mobilitat social. Es tracta de transformar tant les condicions de vida dels
i les joves, com el model de societat en general.
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Les accions que es generin des del servei han d’estar orientades, en la mesura del possible, a incidir en el
desenvolupament i l’autonomia del jovent, en la percepció positiva de la ciutat, en oferir suport i atendre
la diversitat de necessitats i interessos; han de ser accions que també promoguin l’actitud crítica, a través
de l’acompanyament en el seu projecte de vida. Per aquest motiu, és important dotar-se d'espais on rebre
les propostes i detectar les seves necessitats. 

En  aquest  sentit  les  experiències  i  aprenentatges  són  elements  clau  que  definiran  les  seves  accions
transformadores. Per això, cal tenir en compte la diversitat del col·lectiu jove per aconseguir un efecte
transformador en les polítiques de joventut.

Per altra banda, en la programació del pla es contemplen accions per treballar el sentiment de pertinença
entre els joves de diferent origen per fomentar el coneixement mutu (interrelació), la cohesió social i
l'enriquiment personal i col·lectiu. Es parteix, doncs, d'una visió de la diversitat en la programació de les
accions per evitar qualsevol forma d'exclusió, ja sigui per raons de sexe, econòmiques o d'origen. La
inclusió, doncs es té en compte alhora de dissenyar, d’implementar i avaluar les polítiques de joventut,
atenent la diversitat cultural, de gènere i territorial.

El  caràcter universal de les nostres actuacions pretendrà lluitar o reduir les desigualtats socials de la
població: es posa a l’abast dels joves recursos i eines per tal d’afavorir-ne l’accés de joves que podrien
patir de desigualtats socials per motius econòmics, socials, etc.

5.4. La qualitat
Tractar els i les joves com a ciutadans de ple dret implica oferir-los qualitat en el servei, amb el mateix
rigor i exigència que qualsevol altra servei destinat al conjunt de la població de la ciutat. La qualitat en el
procés  de treball  és la  millor  garantia  per  a  obtenir  un bon resultat,  Per  això,  cal  que els  projectes,
programes i  accions que es duguin a terme des del servei,  siguin valorats i  (auto)avaluats de manera
continua per poder-los anar reformulant, per millorar-ne l’encaix amb les expectatives de les persones
participants i per ser més eficients en la seva realització. D'aquesta manera es pretén garantir la qualitat de
les propostes que es duen a terme.

L’avaluació ha de servir per a valorar les propostes que s’hi desenvolupen, tant per considerar l’impacte
com per aprofitar les oportunitats que vagin sorgint al llarg de la seva aplicació i que no haguessin estat
planificades  inicialment.  Cal  avaluar  els  programes  i  serveis  que  es  presten  per  analitzar-ne  el
funcionament  de  forma  continuada  i,  si  es  considera  necessari,  poder  reformular-los  mentre  se’n
desenvolupen les propostes.

També cal  que  les  accions  s’adaptin  constantment  a  la  realitat  (canviant),  ja  que  el  context  social  i
econòmic es transforma i també són canviants els interessos i necessitats de les generacions que es van
incorporant any rere any a l’etapa de la joventut.  Es procurarà que les propostes emmarcades en aquest
Pla cerquin l’adequació a la realitat, des de la proximitat amb el jovent i amb els col·lectius en què es
vol  intervenir,  especialment  a  través  de  la  Coordinadora  de  Joves  de  la  ciutat,  però  també  amb
l'aproximació als usuaris/es del servei.

Innovació  i  creativitat. Les  polítiques  de  joventut  sovint  s’han  d’adaptar  i  explorar  noves  vies
d’intervenció i per això en moltes ocasions són capdavanteres en la construcció d’accions innovadores i
respostes creatives a una realitat  molt  canviant,  les quals requereixen també de recursos econòmics i
humans per a fer-ho viable.

Finalment, els programes i projectes de joventut, encara que no sempre ha estat ni és així, cal que tinguin
un component educatiu (formal o informal), que permeti no només un aprenentatge per al i la jove, sinó
la capacitat d'incidir en hàbits i comportaments i de crear referents i models positius propers als joves.
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6. Programes i projectes: les respostes

Realitzada la diagnosi i definits els objectius del servei de Joventut, s'estableix una estructura de treball
esquemàtica  que  orientarà  el  desplegament  de  les  polítiques  de  joventut  al  municipi  de  Valls.  Els
programes i els projectes estan vinculats, doncs, amb la missió i els objectius establerts en el present Pla.
El Pla Local de Joventut de Valls s'articula entorn de tres grans eixos (Viure a Valls, Participar a Valls i
Gaudir de Valls) vinculats en els processos de transició i emancipació juvenil, a la participació activa de
la joventut de la ciutat i a oferir espais i accions que permetin desenvolupar una vinculació activa a la
ciutat. Cadascun d'aquests eixos, suposa un marc d'actuació per situar els programes i intervencions que
se'n deriven. Aquests tres grans eixos, a la vegada, estan constituïts per 11 programes que fonamentaran el
conjunt de projectes i d'accions que en faciliten la seva implementació i concreció:
Els eixos i els programes del present pla són:

• Viure a Valls: informació juvenil, formació/ensenyament, treball, habitatge i salut.
• Participar a Valls: participació i associacionisme i, comunicació.
• Gaudir de Valls: cultura, oci i lleure; cohesió social, igualtat i esports.

Els  programes  i  projectes  es  plantegen  com a  respostes  ordenades  i  tematitzades  als  plantejaments
realitzats  a  la  diagnosi  i  a  les  necessitats  detectades  en  aquesta.  Més  enllà  dels  eixos,  programes  i
projectes, es defineixen també els espais, mecanismes i canals de coordinació externa i interna entre els
diferents serveis i regidories de l'Ajuntament de Valls per a l'assoliment efectiu dels objectius establerts i
les actuacions previstes en el Pla. Per tal d'assolir aquesta coordinació serà necessària la participació i
implicació de diferents agents presents en les actuacions. Per altra banda, la cohesió social i la igualtat
(d'oportunitats  i  entre  persones  de  diferent  perfil)  es  conceben  com a  línies  estratègiques  de  treball
transversal a les diferents actuacions a realitzar,  entenent que un dels eixos principals d'aquest pla és el
de fomentar la cohesió social i el de la promoció del/la jove en igualtat de condicions.

La formulació de les diferents actuacions té en compte:

• Problemàtica o situació inicial a partir de la diagnosi realitzada.

• Recursos disponibles (i necessaris per a dur a terme la intervenció).

• Activitats: conjunt de processos necessaris per a transformar els recursos en productes o, tot allò
que la intervenció fa. Estan relacionats amb els objectius operatius.

• Població diana.

• Impactes: els  beneficis o canvis que es produeixen com a conseqüència de les activitats  i  els
resultats de la intervenció. Relacionats amb els objectius estratègics.

6.1. Viure a Valls:
L'objectiu general d'aquest eix és generar i facilitar l'accés dels joves a recursos i serveis que en facilitin
la  seva emancipació en tots  els  àmbits  que configuren el  seu desenvolupament personal,  garantint  la
igualtat d'oportunitats i reduint les desigualtats socials presents entre el col·lectiu de joves.
Per tal de fer viable aquest objectiu cal vetllar també perquè els i les joves tinguin accés a la informació i
poder-los orientar o assessorar per dur a terme el seu projecte de vida.

6.2. Participar a Valls:
L'objectiu principal d'aquest eix és el de fomentar la participació i implicació dels i les joves a la ciutat  i
a la xarxa associativa de Valls, atenent als diferents perfils i franges d'edat d'aquest grup de població.
Dinamitzar  la  participació  implica  prèviament  una  tasca  de  comunicació  i  informació  que  en  faciliti
l'aproximació directa als joves. Comunicar és doncs, un element central per a l'eficàcia i eficiència del
desenvolupament del Pla.
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6.3. Gaudir de Valls:
L'objectiu d'aquest eix és el d'impulsar els equipaments i activitats des de la regidora de joventut adreçat
al col·lectiu, per a construir i esdevenir espais de referència i gaudi a la ciutat de Valls.

Per a cada projecte es detalla a través de fitxes descriptives, els objectius, la descripció, els recursos
necessaris i els agents necessaris per a la seva coordinació, així com els indicadors d'avaluació. En alguns
casos, es tracta de projectes que actualment s'estan desenvolupament per part del servei (no es modifica
allò que actualment està obtenint bons resultats), però també s'incorporen noves propostes, reorientat i
ordenat segons l'estructura que planteja aquest nou Pla Local de Joventut i que omplen de contingut les
futures línies de treball de la regidoria. 
No obstant això, el que dona validesa i força al pla no és tant el nivell de concreció i definició de les
propostes,  sinó  la  lògica  del  plantejament  del  Pla.  Doncs,  és  probable  que  en  els  propers  anys  se
succeeixin nous canvis i transformacions que requeriran de canvis en els projectes per la modificació de
necessitats o problemàtiques que avui, poden no existir o no ser una preferència dels joves. Només des
d'una visió flexible i dinàmica del Pla, incorporant, revisant o anul·lant projectes i accions, aquest serà
eficient i útil, mantenint però, l'estructura i l'essència del seus plantejaments.

A continuació es presenta una taula resum amb els espais de treball de coordinació, amb la concreció dels
programes en projectes i accions, objectius per a la implementació de cada eix i les fitxes corresponents
als diferents projectes previstos en el Pla:
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Àmbits del Pla Programes Projectes Accions Objectius

Informació juvenil Punt d'Informació Juvenil

Informar, orientar i derivar als joves en els àmbits d'emancipació

Espai de l'estudiant Participació a l'Espai de l'Estudiant Potenciar mecanismes d'orientació formativa

Suport a l'itinerari formatiu 

Ajudes ensenyament postobligatori Promoure la igualtat d'oportunitats

Ajudes per estudiar en universitats estrangeres
Promoure la mobilitat internacional

Millorar l'accés al transport
Facilitar l'ús i l'accés del transport públic en els desplaçaments als centres formatius

Aprenem Tallers d'idiomes Augmentar les capacitats i competències en idiomes

Treball

Desenvolupa't cicle de xerrades joves

Millorar els processos de transició escola-treball

Garantia Juvenil i pràctiques Programa de garantia juvenil/Pràctiques laborals

Suport a l'emprenedoria juvenil

Expressa't: cessió d'espais
Facilitar i promoure les iniciatives juvenils en l'àmbit de l'emprenedoria

Ajudes a joves emprenedors Ajudes i subvencions a l'emprenedoria juvenil

Coworking Facilitar espais pel desenvolupament de projectes de persones joves

Habitatge
Suport a l'accés a un habitatge Ajudes al lloguer Facilitar i fomentar les trajectòries d'emancipació residencial juvenil.

Compartir pis
Foment de formes alternatives d'accés a l'habitatge

Salut Estima't Promoció d'estils de vida saludable

Reduir conductes de risc

Jornades «joves» Jornades de treball amb joves i entitats juvenils
Visualitzar el treball de les entitats

Coordinadora de Joves de Valls Dinamització de la coordinadora
Creació d'espais d'interlocució, participació i proximitat amb els i les joves

Seguiment del Pla Local de Joventut

Suport a l'associacionisme Subvencions a entitats juvenils i del lleure Suport a l'associacionisme juvenil

Comunicació

InfoJove

Xarxes socials Dinamitzar les eines de comunicació presencials i a la xarxa

Renovació de l'espai web Millorar els canals de comunicació

Newsletter Impulsar el coneixement dels recursos i serveis adreçats als joves

Carnet jove Elaboració d'un carnet jove local Generar promocions i descomptes per a les persones joves del municipis

Potenciar l'arrelament i el consum local
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Servei de Mobilitat Internacional Informar, orientar i assessorar als joves sobre mobilitat internacional per promoure 
experiències com a via de desenvolupament personal i competencial

Informació generalista sobre els àmbits d'emancipació 
juvenil

Formació 
- Ensenyament

Dotar de formació i competències que afavoreixi el desenvolupament personal i 
professional

Promoure la inscripció al programa de garantia juvenil i promoure les pràctiques en 
serveis municipals

Habilitar espai per a persones que volen compartir pis o 
habitacions

Cartera de tallers i xerrades per a la conscienciació i 
sensibilització sobre conductes de risc
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Participació -
  Associacionisme

Donar suport a les iniciatives promogudes pels joves.
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Cultura, oci i lleure

Estiu Actiu (programació d'estiu) Activitats i tallers per a joves en període estival
Potenciar activitats de lleure educatiu

Generar espais de trobada i relació social

Castanyada jove
Concert castanyada

Oferir alternatives d'oci a la ciutat
Baixada de trastos

Sortides joves Crear espais de trobada i interelació entre persones joves

CC jove Tallers i activitats per a joves del Centre Cívic
Oferir activitats per a l'experiència i generador  d'espais de socialització i inclusió

Setmana cultures urbanes Tallers i activitats relacionats a esports i cultures urbanes
Promoure hàbits esportius i espais d'inclusió

Setmana cultural Concurs de relats breus Promoure l'accés a la cultura

Art jove

Partes lliures/murs de festa

Promoure la creació i la producció artística i musical juvenil

Mercat d'Art Jove

Mostra d'art jove

Labart

Vallsona

Cohesió social 

Veus del barri

Fomentar la solidaritat i la inclusió

Impulsar la interelació entre diferents col·lectius de joves

Sensibilització i promoció de la igualtat i la no discriminació

Cartera de tallers i xerrades

Transversalitat Taxes progressives o promocions per a joves
Facilitar la igualtat d'accés de tota la població jove als recursos municipals

Igualtat

Transversalitat
Incorporar la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques municipals de joventut

Programa «La Festa en Pau»
Promoure estratègies contra la violència de gènere en el col·lectiu de joves

Sensibilització i promoció de la igualtat i la no discriminació

Esport Viu l'esport

Manteniment i millora skateparc

Dinamitzar espais d'esport urbà

Construcció d'un parc de barres (street workout)
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Activitats relacionades amb la descoberta de l'entorn, 
culturals o d'oci

Programes de conscienciació i 
sensibilització

Fomentar la implicació dels alumnes dels centres de secundària en projectes 
comunitaris

Potenciar la construcció d'identitats i valors individuals i col·lectius.

Programes de conscienciació i 
sensibilització Cartera de tallers i xerrades als instituts sobre igualtat de 

gènere, diversitat i orientació i identitat

Fomentar els espais i equipaments comunitaris. 
Fomentar hàbits saludables 
Fomentar la cohesió social amb l'esport
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Àmbits del Pla Programes Transversalitat Objectius Agents

Informació juvenil

Espai de coordinació sobre mobilitat

Treball Espai de coordinació amb agents d'ocupació VallsJove, VallsGenera, Oficina Jove, SOC

Habitatge
Espai de coordinació amb oficina local habitatge

VallsJove i OLH

Salut VallsJove, CAP i  instituts de secundària

Coordinadora de joves de Valls

Entitats juvenils i representants estudiants

Comunicació

Cultura, oci i lleure

Espai de coordinació amb diferents agents 

Cohesió social Espai de coordinació amb serveis socials

Igualtat Espai de coordinació amb agents d'igualtat

Esport Espai de coordinació amb agents esportius Ampliar les propostes i activitats de l'àmbit esportiu VallsJove i Patronat d'Esports
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Consolidar el treball transversal dins i entre administracions en les 
diferents àrees d'emancipació

Formació 
- Ensenyament

Espai de coordinació amb agents formatius i 
educatius de la ciutat

Consolidar el treball transversal dins i entre administracions creant 
una espai de coordinació entre professionals municipals i agents 

formatius

Vallsjove, servei d'ensenyament, instituts de 
secundària, Vallsgenera, PLICS, Fundació 

Ciutat de Valls i Càrites

Facilitar l'ús i l'accés del transport públic en els desplaçaments als 
centres formatius

VallsJove i serveis de mobilitat locals i de la 
Generalitat

Consolidar el treball transversal dins i entre administracions creant 
un espai de coordinació entre els agents que intervenen en les 

polítiques d'ocupació

Coordinar els recursos i optimitzar resultats dels recursos juvenils 
en inserció laboral

Consolidar el treball transversal dins i entre administracions que 
treballen l'accés a l'habitatge

Espai de coordinació amb agents de salut i agents 
educatius

Consolidar el treball transversal dins i entre administracions en 
l'àmbit de la salut
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Participació -
  Associacionisme Creació d'espais d'interlocució, participació i proximitat amb els i les 

joves

Reunions de coordinació amb els serveis de 
comunicació i d'informàtica

Abordar estratègies conjuntes segons necessitats comunicatives del 
servei

VallsJove, servei de comunicació i 
d'informàtica
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Treballar estratègies i propostes conjuntes per a facilitar l'accés a la 
cultura i ampliar l'oferta d'oci i lleure destinat als joves

VallsJove, Xarxa de Cultura, Patronat 
d'esports, Centre Cívic i entitats i, agents 

privats de promoció de l'oci 

Garantir itineraris d'inserció i inclusió social entre els joves 
usuaris/es de serveis socials o amb risc d'exclusió social Valls,Jove, Centre Cívic, serveis socials, 

Oficina tècnica del PLIS i Servei d'Atenció a 
l'immigrantFacilitar la igualtat d'accés de tota la població jove als recursos 

municipals

Consolidar el treball transversal dins i entre administracions en 
l'àmbit de la igualtat VallsJove, Consell de Dones, regidoria 

d'igualtat i SIAD
Incorporar la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques 

municipals de joventut



Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: informació juvenil

Projecte: Punt d'Informació Juvenil (especialitzat en mobilitat internacional)

Objectius

Informar, orientar i derivar als joves en els àmbits d'emancipació (ensenyament, treball, habitatge i salut).
Promoure la mobilitat internacional: informar, orientar i assessorar als joves sobre mobilitat internacional per promoure
experiències com a via de desenvolupament personal i competencial.
Desenvolupar estratègies de proximitat amb els potencials usuaris/es del servei (descentralització i aproximació del
servei).
Esdevenir espai de referència entre els joves de la ciutat.
Promoure el treball en xarxa entre diferents serveis del municipi en l'àmbit de l'emancipació juvenil.
Fomentar la qualitat dels serveis i recursos destinats a la població jove.

Descripció

Servei  de  proximitat  que  ofereix  als  joves  del  municipi  informació  en  aquells  àmbits  que  incideixen  en  el  seu
desenvolupament  personal  i  projecte  de vida,  amb la  finalitat  de posar  al  seu abast  les  diferents  eines  i  recursos
existents.
Gestionar la tramitació dels carnets internacionals.
Gestionar la tramitació del carnet jove local.
Gestionar/tramitar les sol·licituds de les diferents subvencions i ajudes municipals per a joves.
Informar i inscriure els joves en les activitats generades des del servei de joventut.
Gestionar i dinamitzar les xarxes socials del servei de joventut.
Realització d'accions informatives descentralitzades en els centres de secundària de la ciutat i a l'EMD de Picamoixons.

Metodologia

Atenció directa als usuaris/es del servei en horari partit de matins de dilluns i divendres (de 10 a 14 hores) i a les tardes
de dimarts a dijous (de 17 a 19 hores), facilitant l'acompanyament i des de la proximitat i qualitat del servei.
Realitzar accions descentralitzades informatives en els instituts de secundari.
Treballa  en  xarxa:  reunions  de  coordinació  amb  els  agents  dels  diferents  àmbits  de  treball  (habitatge,  treball,
ensenyament i salut).

Recursos

Tècnics de la regidoria. Sense previsió de cost econòmic.

Agents

Valls Jove

Avaluació

Nombre de consultes i visites rebudes (presencialment, telefònica i telemàtica) per tipologia.
Nombre d'accions de difusió del servei.
Nombre de demandes/propostes recollides.

Temporalització

Al llarg de tot l'any

Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: formació/ensenyament

Projecte: espai de l'estudiant

Objectius

Potenciar els espais d'orientació formativa.
Facilitar l'accés a les eines i recursos disponibles que possibilitin els desenvolupament formatiu i professional dels
joves.



Dotar de formació i competències que afavoreixi el desenvolupament personal i professional dels joves.
Facilitar espais de comunicació directa (espais de contacte) amb el jovent: recollir informació, suggeriments, 
propostes... del col·lectiu de joves de la ciutat.
Informar i potenciar l'accés al carnet jove (local i nacional).

Descripció

Es participa, conjuntament amb el servei de joventut del Consell Comarcal, l'Oficina Jove i la delegació territorial de
Joventut de la Generalitat de Catalunya a l'Espai de l'estudiant de Valls a través d'un estand informatiu i en l'atenció als
joves que així ho requereixen (informació, consultes...).

Metodologia

Atenció directa als usuaris/es.

Recursos

Tècnics de joventut.
Cost estimat de 100 euros per edició.

Agents

VallsJove, delegació territorial de la Direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Oficina Jove de l'Alt
Camp, servei de joventut de l'Alt Camp, Consorci Prouniversaitari de l'Alt Camp i Conca de Barberà.

Avaluació

Nombre de visitants a l'estand.
Nombre de consultes rebudes.
Nombre de propostes recollides.

Temporalització

Realització un cop l'any al llarg de dos dies.

Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: formació/ensenyament

Projecte: suport a l'itinerari formatiu

Objectius

Facilitar l’accés i la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels estudis dels i de les joves, per minimitzar el
fracàs escolar i l’abandonament dels estudis.
Estimular la formació de les persones joves.

Fomentar la mobilitat internacional dels joves estudiants universitaris.
Afavorir i facilitar l'itinerari formatiu dels joves en situació de risc d'exclusió social (per raó econòmica).

Incentivar la formació qualificada i especialitzada dels joves en CFGM, CFGS i batxillerats.
Fomentar la igualtat d'oportunitats en l'èxit educatiu.

Descripció

Programa d'ajuts a l'ensenyament postobligatori:

Programa transversal d'ajut a la formació per a joves amb risc d'exclusió social a través d'ajudes econòmiques, i que 
tenen com a objectiu final facilitar l'itinerari formatiu. D'aquesta manera es vol fomentar la formació en ensenyaments 

postobligatoris per augmentar les oportunitats laborals i l'èxit educatiu d'aquest col·lectiu.

En el programa hi participen i intervenen el Pla Local d'Inclusió Social, la regidoria d'Ensenyament, la Fundació Ciutat 

de Valls, Càrites i el servei de Joventut oferint ajuts per a cobrir les despeses associades a la formació.

Programa d'ajuts per a estudiar en universitats estrangeres:

Programa d'ajudes impulsat per la Fundació Ciutat de Valls adreçades a complementar els ajuts d'altres institucions que 
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fomenten l'ampliació d'estudis en universitats estrangeres. Les beques estan adreçades a estudiants universitaris 

residents a l'Alt Camp que estan estudiant en qualsevol universitat. Es proposa col·laborar amb la Fundació, per tal 
d'ampliar les ajudes a estudiants de Valls.

Metodologia

Atorgament d'un ajut econòmic nominal en concepte de matrícula, material i desplaçament.
Treball en xarxa: reunions de coordinació i avaluació entre els agents impulsors

Recursos

Tècnics de joventut, ensenyament i de l'Oficina Tècnica del PLIS.
Pressupost estimat anual: 12.000 euros.

Agents

Pla Local d'Inclusió Social, regidoria d'Ensenyament, la Fundació Ciutat de Valls, Càrites i el servei de Joventut (Valls
Jove).

Avaluació

Nombre de joves beneficiaris.
Reunions de seguiment i avaluació per part de la comissió de treball amb els agents promotors.

Temporalització

Programa d'ajuts a l'ensenyament postobligatori:

Dues convocatòries l'any (coincidint amb el final i l'inici del curs escolar).

Programa d'ajuts per a estudiar en universitats estrangeres:

Una convocatòria anual.

Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: formació/ensenyament

Projecte: Aprenem (idiomes)

Objectius

Promoure i estimular l'aprenentatge d'idiomes.
Facilitar i potenciar l'accés dels joves al coneixement d'idiomes (gratuït).
Generar i crear mecanismes que potenciïn la mobilitat internacional.
Generar espais de sociabilitat i de trobada entre diferents generacions i persones de diferent procedència.

Descripció

Amb aquest projecte es pretén facilitar l'aprenentatge d'idiomes, però alhora fomentar i reforçar la interacció social
(inclosa la intergeneracional), crear xarxa (donar i rebre) i la cohesió social de les persones participants.

Els tallers Aprenem es basen en l’intercanvi lingüístic. Són agrupacions de persones que aprenen la llengua que volen i
ensenyen la que saben. Així mateix, a l'hora que s'aprenen altres llengües, també s'afavoreix l'ús social del català, així
que aprenent i ensenyant es reforça la integració social a la societat catalana de les persones nouvingudes i la integració
en l'entorn.

Metodologia

Els tallers Aprenem són oberts a tothom, gratuïts, sense proves de nivell i adaptats als diversos nivells de coneixement 
de la llengua.

En aquests tallers, s'aprenen els idiomes parlant i llegint (comprensió oral i escrita). No s'aborda la gramàtica. Els 
aprenents utilitzen els recursos naturals que ens permeten l’aprenentatge de la llengua materna de petits.

Recursos

El pressupost per engegar aquesta activitat és de 0 euros, ja que participar és gratuït tant pels que aprenen com pels que
ensenyen. El sistema està basat en la filosofia de la reciprocitat i  el voluntariat. És un intercanvi lingüístic.  No es
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paguen monitors ni professors. Les persones ensenyen la seva llengua materna, o altres que coneixen o estudien a
persones de menys nivell.

Els materials de reforç per a l'aprenentatge, són materials gratuïts publicats a internet (vídeos, documents, exercicis,
jocs, fins i tot orientacions i pautes de com ensenyar...). També es poden emprar llibres de les biblioteques públiques.

Es facilita espais als grups a les instal·lacions públiques per al desenvolupament de l'activitat.

Agents

Tècnics de joventut i del Centre Cívic.

Avaluació

Es  farà  un seguiment  de  les  activitats,  amb una  avaluació  trimestral  del  seu  funcionament.  Els  indicadors  per  a
l'avaluació serà el número de persones que fan ús del servei, així com enquestes de satisfacció periòdiques.

Temporalització

Curs escolar (setembre/juny)

Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: treball

Projecte: Desenvolupa't

Objectius

Facilitar trajectòries sòlides d'inserció al mercat de treball.
Potenciar mecanismes d'orientació laboral.
Donar a conèixer el servei de VallsJove i el PIJ.
Informar als joves de la ciutat dels recursos i eines de l'administració pública destinats a aquest col·lectiu de població 
en matèria d'ocupació.
Informar i orientar als joves en l'àmbit de la mobilitat internacional.
Facilitar espais de comunicació directa (espais de contacte) amb el jovent.
Generar treball en xarxa entre els diferents agents implicats en l'àmbit de la inserció laboral i el desenvolupament de
projectes professionals.

Descripció

Oferir un cicle  de xerrades per orientar  els joves en la transició escola-treball;  per  a  millorar  l'ocupabilitat,  sobre
voluntariat internacional, la mobilitat internacional i de recerca de feina. Facilitar i acostar el coneixement sobre les
eines i  els recursos existents en matèria de recerca de feina.  Donar a conèixer experiències d'èxit laboral a través
d'experiències vivencials de persones joves.

Metodologia

Accions informatives i orientadores. Es potenciaran les actuacions on els joves siguin els protagonistes i expliquin la
seva experiència personal.
Aquest programa vol fomentar el treball en xarxa entre els diferents agents del municipi que treballen l'àmbit laboral.

Recursos

Tècnics municipals i informadors externs. Pressupost estimat: 500 euros.

Agents

VallsJove, VallsGenera (servei d'empresa i ocupació), Oficina Jove, Servei Civil Internacional, Servei de Voluntariat
Europeu, SOC.

Avaluació

Nombre d'accions realitzades
Nombre de participants/assistents

Temporalització

Al llarg del curs escolar
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Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: treball

Projecte: garantia juvenil i pràctiques

Objectius

Promoure la inscripció per part dels joves al programa de garantia juvenil.
Promoure les pràctiques i les acollides en serveis municipals.
Potenciar i fomentar els convenis de col·laboració educativa en pràctiques d'estudiants superiors al servei de joventut
de Valls.

Descripció

Tutoritzar  alumnes de  pràctiques formatives  i  persones beneficiàries  del  programa de  garantia  juvenil  (formació  i
experiència).
Informar i promoure del programa de garantia juvenil.

Metodologia

Metodologia basat en el procés d'aprenentatge a partir de l'experiència i el treball a la regidoria.
Treball en xarxa: reunions de coordinació entre els diferents agents participants.

Recursos

Tècnics de joventut.
Sense cost estimat inicial.

Agents

Valls Jove, instituts de secundària, VallsGenera, Oficina Jove i SOC.

Avaluació

Nombre d'estudiants en pràctiques.
Nombre de joves del programa de garantia juvenil acollits a l'Ajuntament de Valls.
Valoració dels estudiants en pràctiques i del programa de garantia juvenil.

Temporalització

Segons convocatòries del programa i períodes de pràctiques.

Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: treball

Projecte: suport a l'emprenedoria

Objectius

Promoure i facilitar la realització del projecte professionals (empresarial, autònom o cooperatiu) com a mecanismes per
millorar les oportunitats d’ocupació i desenvolupament professional de les persones joves.
Incentivar la creació de llocs de treball.
Fomentar l'emprenedoria i l'autoocupació.
Promoure la creació de noves empreses en el municipi.
Potenciar el treball en xarxa entre diferents agents i serveis del municipi en l'àmbit de l'autoocupació i l'emprenedoria.

Descripció

El projecte consta de:
• Ajuda a l'emprenedoria juvenil: creació i implementació de les bases per a la concessió de subvencions per

part  de  l'Institut  Municipal  de  Desenvolupament  Local  Vallsgenera  a  joves  emprenedors  de  Valls  per  a
desenvolupar les seves iniciatives al municipi. La quantia màxima de la subvenció serà per un import de 850€
per projecte d'emprenedoria.

• Expressa't: oferir espais per tal que els joves emprenedors puguin exposar i donar a conèixer el seu projecte
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professional.
• Espai de coworking: facilitar espais de treball i d'interrelació entre joves emprenedors.

Metodologia

Ajuda directa als joves emprenedors/es mitjançant suport econòmic; facilitar espais per a la difusió dels seus projectes i
espais de treball i de trobada.
Generar espais de treball compartit (treball en xarxa) entre els agents implicats.

Recursos

Tècnics de joventut i d'acció cívica i, de VallsGenera.
Partida pressupostària específica de VallsGenera i VallsJove (pressupost anual estimat: 10.000 euros).

Agents

VallsJove, VallsGenera, Centre Cívic, Espai La Magrana.

Avaluació

Nombre de persones ateses.
Nombre de persones beneficiàries.
Nombre de projectes participants.

Temporalització

Ajuda a l'emprenedoria: una convocatòria anual fins a esgotar partida.
Expressa't: al llarg de l'any.
Espai coworking: al llarg de l'any.

Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: habitatge

Projecte: suport a l'accés a l'habitatge

Objectius

Facilitar l'emancipació residencial i el projecte de vida autònom del jovent de la ciutat.
Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d'accés a l'habitatge.
Fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més flexible i amb més capacitat d’adaptació a les necessitats 
juvenils.
Revitalitzar el parc de l'habitatge de lloguer al conjunt de Valls i especialment, al barri antic de la ciutat.

Descripció

Convocatòria d'ajuts per a l'emancipació residencial dels joves de la ciutat (en règim de lloguer) per a facilitar un
projecte de vida autònom i estimular el parc d'habitatge de lloguer de la ciutat (especialment del barri antic). L'ajut
consisteix, segons unes condicions establertes des de les bases, en el pagament de l'entrada a un pis (dos mesos de
lloguer i les despeses de gestió immobiliària).

Metodologia

Atorgament d'una ajuda econòmica, segons barems que tenen en compte la situació socioeconòmica de la persona.

Recursos

Personal de la regidoria i de l'Oficina Local de l'Habitatge.
Pressupost anual estimat: 10.000 euros.

Agents

VallsJove, Oficina Local de l'Habitatge, serveis d'habitatge de l'Ajuntament de Valls.

Avaluació

S'estableix una comissió d'avaluació i seguiment.
Nombre de persones sol·licitants
Nombre de subvencions atorgades.
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Temporalització

Convocatòria anual d'ajudes al pagament del lloguer per a persones joves. Possibilitat de segona convocatòria anual en
cas de no esgotar la partida.

Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: habitatge

Projecte: compartir pis

Objectius

Facilitar el procés d’emancipació domiciliària augmentant les oportunitats per a l’accés de les persones joves a 
l’habitatge.
Impulsar el desenvolupament de nous models d’accés i ús de l'habitatge.

Descripció

Creació d'una borsa local de pisos a compartir o lloguer d'habitacions a través del web.

Metodologia

Es preveuen reunions de coordinació i de treball amb l'Oficina Local de l'Habitatge.

Recursos

Tècnics de joventut i de l'Oficina Local de l'Habitatge.
Sense previsió de cost econòmic.

Agents

VallsJove i Oficina Local de l'Habitatge.

Avaluació

Nombre de persones sol·licitants
Nombre de propostes ofertades

Temporalització

Al llarg de tot l'any

Àmbit: viure a Valls (emancipació)

Programa: salut

Projecte: estima't

Objectius

Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les conductes saludables amb llenguatges, canals i
agents propers a elles.
Impulsar accions de prevenció respecte a les diverses conductes de risc (sedentarisme, socioaddiccions i trastorns de
conducta  alimentària, inseguretat viària, consums de risc: tabac, alcohol, automedicació, drogues il·legals, etc..) que
transmetin una imatge positiva del jove.
Donar a conèixer el servei de Valls Jove i el PIJ.
Informar als joves de la ciutat dels recursos i eines de l'administració pública destinats a aquest col·lectiu de població
en l'àmbit de la salut.
Crear xarxa i sinergies de treball amb els agents de salut del municipi.

Descripció

Oferir una cartera de tallers i xerrades per a la conscienciació i sensibilització sobre conductes de risc, les relacions de
parella i el consum responsable, generant espais de debat, reflexió i formació grupal.

Metodologia
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Metodologia basada en la reflexió col·lectiva, l'experiència vivencial i la participació activa de l'alumnat.
Treball en xarxa amb els agents de salut.

Recursos

Tècnics de joventut, del SIAD i del CAP.
Previsió anual estimada: 1.000 euros.

Agents

Valls Jove, SIAD, CAP i instituts de secundària.

Avaluació

Nombre de tallers en cartera.
Nombre de tallers realitzats
Nombre d'alumnes participants.
Nombre de reunions de coordinació entre agents.

Temporalització

Al llarg del curs escolar.

Àmbit: participar a Valls

Programa: participació i associacionisme

Projecte: jornades «joves»

Objectius

Donar suport a les iniciatives promogudes pels joves.
Fomentar l’associacionisme juvenil i la comunicació.
Difondre i visualitzar el treball de les entitats juvenils i del lleure.
Generar espais de debat i reflexió entre els joves de la ciutat.
Fomentar una cultura participativa i a adoptar posicions actives, compromeses i crítiques amb el seu entorn.
Generar espais d'interlocució entre els joves i l'administració.
Fomentar la participació i l'apoderament de les persones joves en el disseny i avaluació de les polítiques municipals de
joventut.

Descripció

Realització d'unes jornades «joves» per  a  promoure les accions i  activitats de les entitats juvenils i  del  lleure del
municipi.  Crear  espais  de  debat  i  reflexió  sobre  els  aspectes  que  afecten  a  la  joventut  i  el  seu  projecte  de
desenvolupament vital.

Metodologia

Participació directa dels joves i de les entitats.

Recursos

Tècnics de joventut i entitats juvenils i del lleure.
Previsió anual estimada: 500 euros.

Agents

VallsJove i entitats juvenils i del lleure.

Avaluació

Nombre de participants/assistents a les jornades
Nombre d'entitats participants
Espai de valoració i seguiment des de la Coordinadora de Joves de Valls

Temporalització

Una convocatòria anual.
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Àmbit: participar a Valls

Programa: participació i associacionisme

Projecte: coordinadora de joves de Valls

Objectius

Fomentar la participació i l'associacionisme juvenil.
Establir  i  consolidar  espais  i  mecanismes  de  participació  que  assegurin l'accés  dels  joves a  la  construcció  de  les
polítiques de joventut.
Generar sinergies de treball col·laboratiu entre entitats juvenils.
Disposar d'un espai de participació directa en l’elaboració, seguiment, supervisió i avaluació del Pla Local de Joventut. 
Crear espais de debat, reflexió i l’elaboració de propostes.
Proposar, assessorar, supervisar i avaluar les accions promogudes des de la Regidoria.

Descripció

La Coordinadora es concep com un organisme de participació democràtica, format per entitats juvenils vallenques i els 
tècnics de la Regidoria de Joventut. La Coordinadora pretén donar resposta a les necessitats detectades en l'anterior Pla 
Local de Joventut. La formulació d'aquest espai ha estat definit de manera participada amb les entitats juvenils.

La Coordinadora de Joves va iniciar la seva activitat en el darrer trimestre de 2014. A dia d'avui ja està dotat d'un 
reglament intern de funcionament, amb la qual cosa s'ha formalitzat aquest espai de participació:

 http://www.vallsjove.cat/indexphpoption=com_content&task=view&id=269&Itemid=113

Actualment els tècnics de la regidoria són els que lideren i acompanyen la Coordinadora. Després de dos anys de 
funcionament cal una avaluació i revisió (si escau) de l'actual model de la Coordinadora.

Incorporar a representants del Consell Escolar dels centres educatius com a interlocutor amb VallsJove.

Metodologia

Els mecanismes que regulen el funcionament de la Coordinadora de Joves, la seva composició i característiques s'han
construït amb la participació i el consens de les entitats participants.

Recursos

Tècnics de joventut.
Sense previsió de cost econòmic.

Agents

VallsJove, entitats i associacions de joves i del lleure educatiu.

Avaluació

Nombre de reunions realitzades.

Nombre i assistència de participants.

Grau d'incidència de la Coordinadora en el desplegament del PLJ i les polítiques municipals.

Nombre d'iniciatives sorgides de la Coordinadora

Temporalització

Un mínim de quatre convocatòries l'any (una per trimestre).

Àmbit: participar a Valls

Programa: participació i associacionisme

Projecte: suport a l'associacionisme

Objectius

Donar suport i potenciar l'associacionisme juvenil i del lleure del municipi.
Millorar, augmentar i diversificar l'oferta d'oci i de lleure educatiu dirigida als joves per part de les entitats.
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Mantenir i potenciar el suport institucional a les organitzacions juvenils i d'educació en el lleure.
Reconèixer el treball de les entitats per part de l'administració local.

Descripció

La Regidoria de Joventut obre anualment dues línies de subvencions. Una dirigida a les entitats juvenils de Valls i l'altra
dirigida a les entitats de lleure educatiu del municipi. El suport econòmic a aquestes entitats ja està consolidat i permet 
millorar el finançament de la seves activitats. El procediment de concessió de la subvenció és en règim de concurrència 
competitiva i un tribunal resol per sistema de barem segons les especificacions de les bases.

Cal estudiar la possibilitat d'establir convenis amb les entitats, com a mecanisme facilitador de les seves tasques a 
desenvolupar al llarg de l'any.

També  es  realitzen  tasques  d'assessorament  i  formació  per  a  les  entitats  juvenils,  segons  necessitats  i  demandes
d'aquestes.

Metodologia

Suport econòmic directa a les entitats per a cobrir despeses derivades de les activitats.
Atenció directa a les entitats.

Recursos

Personal  de  la  regidoria  de  Joventut.  Partida  pressupostària  específica  (Subvencions  i  premis),  gestionada  per  la
regidoria. Previsió anual de 3.500 euros.

Agents

VallsJove, entitats juvenils i del lleure educatiu

Avaluació

Nombre de sol·licituds rebudes.
Nombre d'entitats ateses

Temporalització

Ajudes econòmiques: una convocatòria anual.
Assessorament i suport formatiu: al llarg de l'any i segons demanda. 

Àmbit: participar a Valls

Programa: comunicació

Projecte: infojove

Objectius

Promoure i difondre el servei de joventut entre aquest col·lectiu.

Millorar els canals de comunicació i difusió i, facilitar l'accés i el contacte dels joves amb l'administració.

Treballar eines i recursos digitals que facilitin l'aproximació al màxim nombre de persones joves.

Generar un mapa de recursos temàtics pels joves de la ciutat (espai web)

Consolidar noves plataformes de comunicació que esdevinguin mitjà de referència pels joves per accedir a la 
informació (whatsapp).

Garantir una tramesa trimestral del butlletí informatiu.

Incrementar el nombre de seguidors i visualitzacions dels diferents canals comunicatius.

Impulsar el coneixement dels recursos i serveis adreçats als joves.

Descripció

Actualment, el servei de Joventut de l'Ajuntament de Valls  disposa de pàgina web, facebook, twitter, i des de 2017 
d'instagram i whatsapp. Tot i que, majoritàriament són eines que encara s'utilitzen com a canal de comunicació 
unidireccional i quasi únicament informatiu, la incorporació de Whatsapp permet un contacte bidireccional.

L'objectiu és el de dinamitzar i potenciar les xarxes 2.0. perquè esdevinguin un sistema de comunicació real, ràpid i 
fluid. Una eina de participació, comunicació i treball en xarxa útil pels joves i els tècnics que permeti, més enllà 
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d'informar fer propostes i establir així, una comunicació horitzontal.

Es vol doncs, seguir millorant el format, l'accessibilitat i l'estructuració d'aquests canals:

• Renovació de l'espai web: adaptació del web pels dispositius mòbils (telèfons i tablets).

• Gestió i dinamització de la pàgina web (VallsJove) i  de les xarxes socials (facebook, twitter,  instagram i
whatsapp).

• Gestió del butlletí informatiu (newsletter).

Metodologia

Implementació de les diferents accions exposades en la part descriptiva, vetllant per la qualitat i l'actualització de la
informació.

Recursos

Tècnics de joventut.
Cost estimat anual: 500 euros

Agents

Tècnics de joventut

Avaluació

Nombre de notícies penjades al web.
Volum de visites al web.
Mantenir una presència activa a les xarxes socials (nombre de notícies generades).
Incrementar el nombre de seguidors/es a les xarxes socials.
Nombre de trameses del butlletí informatiu.
Nombre de persones subscrites al butlletí Informatiu (desplegar campanya de subscripcions).

Temporalització

Al llarg de tot l'any

Àmbit: participar a Valls

Programa: comunicació

Projecte: carnet jove

Objectius

Potenciar l'arrelament i el sentiment de pertinença a la ciutat.
Fomentar el consum local per part dels joves.
Impulsar el coneixement dels recursos i serveis adreçats als joves.
Generar promocions i descomptes per a les persones joves del municipis: facilitar l'accés als serveis i recursos.

Descripció

Implementar un carnet jove local a la ciutat de Valls.

Metodologia

Creació d'un carnet jove personal d'àmbit local.
Treball en xarxa: reunions de coordinació amb diferents recursos i serveis municipals i agents comercials del municipi.

Recursos

Tècnics de joventut
Previsió inicial pel desenvolupament del projecte: 1.000 euros.

Agents

VallsJove, Xarxa de cultura, Patronat d'Esports, regidoria de promoció econòmica, associacions de comerciants.

Avaluació
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Nombre de comerços i empreses adherides.
Nombre de serveis i recursos locals adherits.
Nombre de joves sol·licitants.

Temporalització

Al llarg de l'any

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: cultura, oci i lleure

Projecte: estiu actiu

Objectius

Dinamitzar l'espai públic per tal que esdevingui un referent de les activitats comunitàries, socials i associatives de la 
ciutat.

Contribuir al desenvolupament comunitari, la convivència i a la cohesió social de Valls i afavorir la participació i 
implicació social de persones, grups i entitats vallenques.

Desenvolupar activitats culturals, formatives, esportives, de lleure educatiu i d'oci pels joves de la ciutat.

Potenciar espais de relació i sociabilitat entre els i les joves.

Promoure espais d'experimentació entre els joves.

Referencialitzar Valls com a ciutat amb propostes d'oci i lleure pels joves.

Ofertar activitats gratuïtes pels joves: eliminar les barreres econòmiques i socials en l'accés a les activitats d'oci, lleure i 
cultura.

Descripció

El projecte en qüestió és la realització d'un programa d'activitats durant el mes de juliol de caràcter formatiu, cultural,
lúdic i festiu als carrers i places del barri antic i, altres llocs del municipi, per tal de generar un espai de trobada, de
confluència i de participació a l'espai públic. Les activitats tenen caràcter gratuït per afavorir la construcció d'espais de
trobada i cohesió social.

Metodologia

Es  dissenya  i  implementa  una  proposta  d'activitats  al  llarg  del  mes  de  juliol,  que  compta  amb  la  participació  i
coorganització d'entitats juvenils en algunes de les activitats.
Es treballa en xarxa amb diferents serveis municipals: Centre Cívic i Patronat d'Esports.

Recursos

Tècnics de joventut, del Centre Cívic i del Patronat d'Esports.
Pressupost estimat de 10.000 euros per edició.

Agents

VallsJove, Centre Cívic, Patronat d'Esports, entitats juvenils, associacions i empreses de la ciutat.

Avaluació

Nombre d'activitats realitzades.

Nombre de persones participants.

Nombre d'entitats coorganitzadores.

Temporalització

Mes de juliol.

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: cultura, oci i lleure
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Projecte: castanyada jove

Objectius

Donar resposta a les demandes d'activitat formatives, d'oci i lleure per part dels joves de la ciutat.

Augmentar i diversificar les iniciatives d'oci i lleure de la ciutat.

Fomentar espais de relació i trobada social.

Fomentar els valors de la convivència i del respecte.

Potenciar iniciatives que estimulin la cooperació, la participació i la creativitat dels joves.

Convertir-se en un agent programador i dinamitzador d'activitats d'oci i de lleure.

Fomentar l'oci i el lleure responsable, positiu i saludable.

Incidir en accions de sensibilització a la població jove sobre conductes de risc i contra agressions sexistes en l'oci 
nocturn (campanyes informatives i de sensibilització en l'oci nocturn).

Referencialitzar el servei de joventut entre la població jove.

Involucrar els grups de joves (formals i informals) de la ciutat en l'organització d'activitats:

• Potenciar els grups de joves com agents actius de la dinamització dels espais públics.

• Fer-los coresponsables de els activitats per a joves.

• Fomentar els espais de relació amb l'administració.

Descripció

Amb voluntat d'oferir alternatives d'oci pels joves dins de la ciutat s'organitza un concert la nit de la Castanyada (31
d'octubre) on es desenvolupen campanyes informatives i de sensibilització en l'oci  nocturn sobre l'ús i  consum de
substàncies i de sensibilització contra les agressions sexistes.

La Baixada de Trastos és un projecte que es basa en un circuit en el qual els participants poden mostrar les seves 
creacions (andròmines/trastos) i participar en una cursa que es dur a terme al  Barri antic amb un marcat caràcter festiu i
lúdic. 

Metodologia

Recursos

Personal de la regidoria.
Previsió anual de 5.500 euros.

Agents

VallsJove, Associació juvenil Big Fam, Federació d'Esports d'Inèrcia, grups de joves informals.
Xarxa de Cultura de Valls, regidoria d'Igualtat i Creu Roja.

Avaluació

Nombre d'assistents al concert.

Nombre de persones ateses per l'estand de Creu Roja (sensibilització sobre conductes de risc).

Nombre de participants.

Valoració dels participants.

Repercussió mediàtica/impacte social.

Temporalització

Un cop l'any

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: cultura, oci i lleure

Projecte: sortides joves
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Objectius

Potenciar Valls Jove com agent programador i dinamitzador d'activitats d'oci i de lleure.

Crear espais de contacte i trobada entre joves del municipi i de la comarca.

Donar a conèixer el servei de joventut entre la població.

Establir  dinàmiques de  treball  i  creació  de  xarxa col·laborativa amb els  serveis  de  joventut  dels  municipis  de  la
comarca.

Descripció

Realitzar diferents sortides d'oci en zones del territori que impliquin foment de l'esport, d'estil de vida saludable o
coneixement de l'entorn.

Metodologia

Es treballarà en xarxa amb el Patronat d'Esports i els diferents municipis de la comarca amb serveis de joventut.

Recursos

Tècnics de la regidoria. Previsió anual de despesa de 1.500 euros.

Agents

Serveis de joventut de: Valls, Alcover, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona i, Patronat d'Esports de Valls.

Avaluació

Reunions de coordinació entre els serveis de joventut de la comarca i, entre VallsJove i el Patronat d'Esports.

Temporalització

Mínim una sortida per trimestre.

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: cultura, oci i lleure

Projecte: CCJove

Objectius

Donar resposta a les demandes d'activitat formatives, d'oci i lleure per part dels joves de la ciutat.

Convertir-se en un agent programador i dinamitzador d'activitats de lleure educatiu i accions formatives.

Crear espais de relació i interacció social.

Fomentar la cohesió i la integració social i a l'entorn.

Oferir un equipament comunitari de proximitat (Centre Cívic), que ofereix serveis i activitats adreçades a totes les edats
(espai de relació intergeneracional).

Contribuir al desenvolupament comunitari i a la cohesió social de Valls i afavorir la participació i implicació social de 
persones, grups i entitats vallenques.

Fomentar la integració social i cultural de les persones nouvingudes.

Consolidar les accions destinades a joves en la programació del Centre Cívic de Valls.

Oferir als joves tallers i cursos adaptats als seus interessos i que els ajudin en el seu projecte personal de vida.

Fomentar la participació de les entitats i grups de joves en la dinamització del municipi mitjançant la coorganització 
d'activitats (coresponsabilitat).

Oferir descomptes en les activitats realitzades al Centre Cívic per a les persones joves.

Descripció

S'oferten un seguit  d'activitats  amb caràcter  trimestral  al  centre  cívic  de  la  ciutat  encaminades,  per  una banda,  a
capacitar i aportar eines als joves per construir el seu projecte de vida en un context de crisi; i per altra banda, amb la
finalitat de millorar les alternatives culturals, d'oci i lleure del municipi.

Algunes de les activitats que s'ofereixen són exclusives per a joves; les activitats obertes a tothom i en el cas que siguin 
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de pagament ofereixen preus reduïts per a les persones joves.

Metodologia

Treball en xarxa: el disseny de la programació es treballa amb diferents serveis municipals per tal de donar resposta a
les realitats i  necessitats concretes detectades.  Es fomenta també el  treball  col·laboratiu amb entitats que realitzen
propostes d'activitat i la coorganització d'accions.
Participació: a través de la Coordinadora de Joves de Valls s'obre la possibilitat de proposar activitats per als joves al
Centre Cívic.

Recursos

Persona de la regidoria.
Previsió anual de despesa de 5.000 euros

Agents

VallsJove, Centre Cívic, Coordinadora de joves de Valls, Punt Òmnia.

Avaluació

Nombre d'activitats exclusives per a joves.

Nombre d'activitats amb descompte per a joves.

Nombre d'activitats coorganitzades amb entitats juvenils

Nombre de joves participants a les activitats.

Temporalització

Al llarg del curs escolar (setembre/juny).

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: cultura, oci i lleure

Projecte: setmana de les cultures urbanes

Objectius

Potenciar l'acompanyament i l'apoderament de les persones joves i les entitats.

Potenciar els grups de joves com agents actius de la dinamització dels espais públics.

Involucrar els grups de joves organitzats i informals de la ciutat en l'organització d'activitats.

Donar suport a les iniciatives promogudes pels jove: fomentar la coresponsables de les activitats per a joves.

Construir una convivència positiva, enriquidora i respectuosa entre els ciutadans i les pràctiques esportives i artístiques 
de carrer (superació d'estigmes vers el col·lectiu de joves: positivació de la seva imatge).

Propiciar, facilitar i motivar la participació i dinamització juvenil mitjançant la construcció i recuperació d'espais que 
fomentin la trobada, cohesió i interrelació entre persones.

Potenciar i donar a conèixer espais urbans adequats dins de la ciutat on els joves es puguin reunir per practicar esports 
urbans.

Donar a conèixer l'existència de l'esport urbà a la resta de la població.

Fomentar els valors del respecte i la convivència.

Fomentar l'oci i el lleure responsable, positiu i saludable.

Eliminar les barreres econòmiques i socials en l'accés a les activitats d'oci, lleure i cultura.

Fomentar l'art urbà.

Descripció

Realitzar una jornada de pràctiques esportives i artístiques urbanes (skate, rollers, grafits, street workout...), localitzat
en espais públics del barri antic de Valls i a l'skateparc. La jornada integra un conjunt de tallers, xerrades, exhibicions
esportives i artístiques i, exposicions.

Metodologia

77



Treball en xarxa i participació: coorganització amb entitats juvenils (formals i informals) de la ciutat de les diferents
activitats que engloben el projecte, que permet i facilita la creació de vincles de relació entre administració i entitats
juvenils (creació d'espais de treball compartit).

Recursos

Tècnics de la regidoria.
Previsió anual de despesa de 1.000 euros.

Agents

VallsJove, associació juvenil Big Fam, grups informals de joves.

Avaluació

Nombre d'activitats realitzades.
Nombre d'espais on es realitzen les activitats.
Nombre de participants a les diferents activitats de la mostra.

Temporalització

Una setmana l'any.

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: cultura, oci i lleure

Projecte: setmana cultural

Objectius

Incentivar i promoure la creació literària dels joves en llengua catalana.

Promoure accions culturals a l’abast dels joves.

Incrementar el consum i la producció cultural en el sector jove.

Consolidar el certamen literari.

Promoure i fomentar la lectura i el consum cultural entre els i les joves.

Descripció

Concurs anual consolidat de relats breus dirigit a tota la població jove, però amb categories específiques, segons grups 
d'edat. El concurs s'acompanya d'un acte d'entrega de premis obert al públic en el qual es reciten els relats guanyadors i 

es completa amb l'actuació musical d'un grup vallenc, preferentment format per joves.

A més, es treballa una programació cultural entorn de la Diada de Sant Jordi conjuntament entre el servei de Joventut, 

la Biblioteca Carles Cardó, el Centre Cívic i la Xarxa de Cultura. La programació ofereix diferents activitats orientades 
a diferents públics al llarg de tota una setmana (dins del qual també s'ubica el concurs de relats breus).

Metodologia

Treball en xarxa entre diferents serveis i regidories municipals per a la promoció de la cultura i la lectura.

Recursos

Tècnics de la regidoria.
Previsió econòmica de 2.000 euros

Agents

VallsJove, llibreries locals, Centre Cívic, Biblioteca Carles Cardó, Xarxa de Cultura de Valls i instituts de la ciutat.

Avaluació

Nombre de participats al concurs de relats.

Nombre d'assistents a l'entrega de premis.

Nombre d'actes de la setmana cultural.
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Temporalització

Una setmana l'any (setmana de Sant Jordi)

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: cultura, oci i lleure

Projecte: art jove

Objectius

Fomentar la difusió de les produccions culturals i artístiques realitzades per les persones joves i la creació de públics 
per promocionar-les i augmentar el seu consum entre la població.

Crear manifestacions culturals de proximitat i consum proper.

Incentivar i potenciar la creació artística dels joves de la ciutat.

Promoure l'apoderament i l'emprenedoria entre els joves artistes.

Promoure trobades i activitats d'artistes i cercar espais adequats per a desenvolupar-hi les activitats.

Promoció de l'art jove local com a peces claus de dinamització i promoció de la ciutat.

Facilitar espais d'exposició artística en espais d'àmbit privat: generar sinèrgies de col·laboració entre el món artístic i el 
sector de la restauració.

Potenciar l'espai públic com a espai per a l'expressió artística.

Recuperar l'art en espais de la via pública que actualment es troben en mal estat.

Construir una convivència positiva, enriquidora i respectuosa entre els ciutadans i l'art de carrer (grafits i murals).

Descripció

Programes que volen generar espais d'exhibició artística i musical, potenciar espais de trobada i d'intercanvi entre 
col·lectius i joves creadors per visualitzar-se i manifestar les seves obres o creacions. El projecte s'estructura en 
diferents propostes d'activitat:

• Mercat d'art jove+Mostra d'Art Jove:  Oferir un espai obert de Valls on els artistes joves de la ciutat i
comarca puguin exposar i vendre les seves produccions. Els participants poden ser artistes o bé artesans. L’art
que s’hi pot reunir és ampli i heterogeni: joieria, pintura, dibuix, escultura, ceràmica, fusta, pedra, música,
fotografia, etc. En l'espai s'incorpora un escenari per a joves artistes músics.

• Ruta Labart (laboratori+bar+art): Amb la finalitat  de promoure el  consum cultural  entre els joves del
municipi i oferir un espai d'exhibició de les creacions artístiques, l’Ajuntament organitza aquest esdeveniment
a  en  col·laboració  amb diferents  espais  de  restauració  local.  Durant  un  període  de  temps,  les  creacions
artístiques dels joves s'exhibeixen als bars i restaurants de la localitat que volen participar, creant una ruta d'art
local.

• Projecte «parets lliures» i «Murs de festa»: s'ofereix una borsa de parets on els grafiters poden realitzar les
seves accions artístiques, siguin grafits o murals artístics

• Concurs musical de grups/artistes locals (VallsSona): generar espais per a l'expressió musical de grups de
joves locals.

Metodologia

Treball en xarxa: es creen espais de treball amb artistes i productors locals, sector de la restauració i grups musicals.

Recursos

Tècnics de la regidoria de joventut.
Previsió anual de despesa de 3.500 euros.

Agents

VallsJove, restauradors locals, artistes joves locals i grups musicals.

Avaluació

Nombre de paradistes participants.
Nombre d'artistes participants.
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Nombre de restauradors locals participants.
Nombre de parets pintades.
Qüestionari de valoració.

Temporalització

Mercat: un cap de setmana l'any.
Labart: durant un mes
Partes lliures: tot l'any

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: cohesió social

Projecte: programes de sensibilització i conscienciació

Objectius

Combatre  el  racisme i  la  discriminació  dins  del  sistema educatiu a  través  del  treball  amb l’alumnat  i  els  centres
educatius.

Prevenir i eradicar les violències que afecten les persones joves (assetjament escolar,...).

Sensibilització i promoció de la igualtat i la no discriminació (trencar estigmes i prejudicis).

Fomentar els valors de la inclusió i la cohesió social, de respecte i igualtat.

Capacitar i apoderar els joves com agents actius de sensibilització i conscienciació.

Construcció de la ciutat en clau d'igualtat per a garantir l'exercici de la ciutadania.

Potenciar la construcció d'identitats i valors individuals i col·lectius integradors.

Introduir als participants en el món de la música moderna (hip-hop), situant-los en espais de creació i difusió cultural.

Potenciar les habilitats personals i socials de les persones joves.

Generar documentació audiovisual per a realitzar difusió del projecte.

Fomentar la implicació dels alumnes dels centres de secundària en projectes comunitaris.

Descripció

Programa amb la finalitat d'abordar les actituds que fomenten la desigualtat i reprodueixen la discriminació per raó de 
classe, ètnica o religió. El programa contempla dues accions:

• Veus del barri: un projecte socioeducatiu de base musical que promou l'apoderament individual i col·lectiu de 
joves i els valors de la no discriminació i la igualtat entre persones de diferents orígens o sexe. La participació 
dels joves permet que es converteixin en agents actius de conscienciació entre la població juvenil de la ciutat.

• Oferir una cartera de tallers i xerrades als instituts sobre igualtat i contra el racisme amb metodologies 
participatives, i experiències vivencials.

Metodologia

Metodologia basada en l'experiència vivencial i la participació activa de l'alumnat.
Treball  en  xarxa:  creació  d'espais  de  treball  i  coordinació amb  l'Oficina  Tècnica  del  PLIS,  el  servei  d'atenció  a
l'immigrant i els instituts de secundària.

Recursos

Tècnics de la regidoria.
Previsió anual de despesa de 2.500 euros.

Agents

Valls Jove, instituts de secundària, SAI i Centre Cívic.

Avaluació

Nombre d'alumnes participants del projecte.
Impacte sobre la societat del projecte.
Nombre d'alumnes participants dels tallers i xerrades.
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Qüestionari d'avaluació de l'activitat.
Reunions d'avaluació amb espais de coordinació.

Temporalització

Al llarg del curs escolar

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: igualtat

Projecte: programes de sensibilització i conscienciació

Objectius

Lluitar contra el sexisme presents tant  en l’educació formal com en la no formal, amb especial  atenció a l’ús del
llenguatge sexista, les relacions desiguals i subordinades pels rols de gènere i les especialitzacions que es deriven de la
reproducció i divisió sexual del treball.

Prevenir i eradicar les violències que afecten les persones joves (violència masclista, assetjament, sexual o per raó de
sexe o gènere...).

Sensibilització i promoció de la igualtat i la no discriminació.

Fomentar els valors de la inclusió i la cohesió social, de respecte i igualtat.

Construcció de la ciutat en clau d'igualtat per a garantir l'exercici de la ciutadania. 

Potenciar la construcció d'identitats i valors individuals i col·lectius integradors.

Promoure i desenvolupar estratègies contra la violència de gènere en el col·lectiu de joves.

Descripció

Diferents activitats per tal de proporcionar eines, respostes i informació a qüestions relacionades amb el gènere.

• Oferir una cartera de tallers i xerrades als instituts sobre igualtat de gènere, diversitat, orientació i identitat amb
metodologies participatives, i experiències vivencials.

• Desplegar la campanya «La Festa en Pau» en els espais d'oci i activitats realitzades des del servei de joventut.

• Incorporar la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques municipals de joventut.

Metodologia

Metodologia basada en l'experiència vivencial i la participació activa de l'alumnat.
Treball en xarxa: entre els agents d'igualtat de la ciutat.

Recursos

Tècnics de la regidoria de joventut i de la regidoria d'igualtat.
Previsió anual de 1.000 euros

Agents

Valls Jove, regidoria d'igualtat i instituts de secundària.

Avaluació

Nombre d'alumnes participants dels tallers i xerrades.
Nombre d'accions de difusió de la campanya «Tinguem la festa en pau».
Reunions de coordinació i treball amb el SIAD i els instituts de secundària.

Temporalització

Al llarg del curs escolar

Àmbit: gaudir de Valls (construcció de la ciutat)

Programa: esport
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Projecte: viu l'esport

Objectius

Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la promoció de la salut de les persones
joves.
Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a elements essencials per al manteniment d’una vida saludable,
cercant estratègies per atendre les diferents maneres d’aproximar-se a l’esport dins de la diversitat del col·lectiu juvenil.
Fomentar els espais i equipaments esportius i comunitaris. 
Fomentar i promoure hàbits i estils de vida saludables.
Fomentar i promoure la cohesió social a través de l'esport.
Ampliació i millora de l'skateparc de Valls.
Promoure el treball en xarxa entre diferents agents del municipi.

Descripció

• Ampliació  i  millora  de  les  instal·lacions  de  l'skateparc:  construcció  d'un  parc  de  barres  i  millores  en  la
il·luminació.

• Accions de dinamització i promoció de les instal·lacions per a la pràctica dels esports urbans.
• Desenvolupar activitats esportives pels joves.

Metodologia

Treball en xarxa: generar espais de treball i de coordinació amb el Patronat d'Esports i entitats juvenils.

Recursos

Tècnics de la regidoria de joventut i del Patronat d'Esports.
Previsió anual de despesa: 1.500 euros.
Previsió estimada extraordinària (construcció parc de barres i millores enllumenat): 20.000 euros.

Agents

VallsJove, Patronat d'Esports i entitats juvenils.

Avaluació

Nombre d'accions realitzades a l'skateparc
Reunions d'avaluació amb els espais de treball de coordinació.

Temporalització

Al llarg de l'any.
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7. La temporalització del Pla: calendari d'execució
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Àmbits del Pla Programes Projectes Accions

2017 2018 2019 2020

Informació juvenil Punt d'Informació Juvenil

Espai de l'estudiant Participació a l'Espai de l'Estudiant

Suport a l'itinerari formatiu 

Ajudes ensenyament postobligatori

Ajudes estudis estranger

Millorar l'accés al transport

Aprenem Tallers d'idiomes

Treball

Desenvolupa't cicle de xerrades joves

Garantia Juvenil i pràctiques Programa de garantia juvenil/Pràctiques laborals

Suport a l'emprenedoria juvenil

Expressa't: cessió d'espais

Ajudes a joves emprenedors

Coworking

Habitatge

Suport a l'accés a un habitatge Ajudes al lloguer

Compartir pis

Salut Estima't

Jornades «joves» Jornades de treball amb joves i entitats juvenils

Coordinadora de Joves de Valls Dinamització de la coordinadora

Suport a l'associacionisme Subvencions a entitats juvenils i del lleure

Comunicació
InfoJove

Xarxes socials

Renovació de l'espai web

Newsletter

Carnet jove Elaboració d'un carnet jove local

Cultura, oci i lleure

Estiu Actiu (programació d'estiu) Activitats i tallers per a joves en període estival

Castanyada jove
Concert castanyada

Baixada de trastos

Sortides joves

CC jove Tallers i activitats per a joves del Centre Cívic

Setmana cultures urbanes

Setmana cultural Concurs de relats breus

Art jove

Partes lliures/murs de festa

Mercat d'Art Jove

Mostra d'art jove

Labart

Vallsona

Cohesió social 

Veus del barri

Cartera de tallers i xerrades

Transversalitat Taxes progressives o promocions per a joves

Igualtat

Transversalitat

Programa «La Festa en Pau»

Esport Viu l'esport

Manteniment i millora skateparc

Dinamitzar espais d'esport urbà

Construcció d'un parc de barres (street workout)
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Servei de Mobilitat Internacional

Informació generalista sobre els àmbits 
d'emancipació juvenil

Formació 
- Ensenyament

Habilitar espai per a persones que volen compartir 
pis o habitacions

Cartera de tallers i xerrades per a la conscienciació 
i sensibilització sobre conductes de risc
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Participació -
  Associacionisme
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Activitats relacionades amb la descoberta de 
l'entorn, culturals o d'oci

Tallers i activitats relacionats a esports i cultures 
urbanes

Programes de conscienciació i 
sensibilització

Programes de conscienciació i 
sensibilització Cartera de tallers i xerrades als instituts sobre 

igualtat de gènere, diversitat i orientació i identitat



8. Recursos del Pla Local de Joventut 
8.1. El servei municipal de Joventut «Valls Jove»
Aquest  servei  incorpora  l'equip  tècnic  que  desenvolupen  les  tasques  necessàries  per  a  dissenyar,
planificar, orientar, executar i avaluar les polítiques municipals de joventut. En aquest espai de treball es
coordinen  la  responsabilitat  política  i  l'equip  tècnic  que  integren  el  servei  amb reunions  de  caràcter
setmanal.

Actualment, la regidoria de Joventut (compartida amb Acció Cívica) s'ubica dins de l'àrea de Serveis a les
Persones i és la responsable de:

– La direcció i representació política del servei de joventut «Valls Jove».

– La interlocució política amb les altres àrees i serveis de l'Ajuntament.

– La interlocució política amb altres serveis supramunicipals.

– La supervisió i control dels serveis prestats per la regidoria.

– Control del pressupost.

Per la seva banda, l'equip tècnic de la regidoria (oficina tècnica de joventut) és la responsable de:

– La interlocució tècnica amb les altres àrees i serveis de l'Ajuntament.

– La interlocució tècnica amb altres serveis supramunicipals.

– La interlocució amb les entitats juvenils mitjançant la Coordinadora de Joves de Valls.

– El  desenvolupament,  implementació,  seguiment  i  avaluació  del  Pla  Local  de  Joventut  i  els
programes i accions que se'n deriven.

– El desenvolupament i implementació del Pla d'Actuació anual.

– La supervisió i control dels serveis prestats per la regidoria.

– Gestió i dinamització del Punt d'Informació Juvenil.

– Gestió i dinamització de la comunicació de la regidoria.

– Gestió dels recursos (humans, econòmics  i infraestructurals).

Els principals àmbits que cobreix el Punt d’Informació juvenil són:

Primera atenció: recepció,  avaluació  de  la  consulta  i  atenció  o  derivació  de  l’usuari/a.  L’atenció  a
l’usuari pot ser presencial (principalment), telefònica o per internet.
Informació general: consisteix en donar informació no específica ni complexa i són consultes que es
resolen  en  poc  temps.  Els  àmbits  d’aquestes  consultes  són:  treball,  formació,  ensenyament,  cultura  i
lleure, societat, carnets, ajudes i subvencions etc. En cas que la consulta hagi de ser resolta per un altre
servei o professional, es deriva l’usuari/a al servei corresponent.
Tràmits: principalment  es  tracta  la  tramitació  d'ajudes  i  subvencions  municipals  (per  estudis
postobligatoris i al lloguer), fer inscripcions relacionades amb les activitats i projectes del servei i donar
suport  a  les  iniciatives  juvenils  que existeixen o poden sorgir  de  diferents  maneres  (econòmicament,
difusió, préstec espais..). 
Serveis que s'ofereixen a l’usuari/a: espai internet, zona Wifi, cessió d’espais a entitats o associacions
juvenils, inscripcions a activitats, difusió d’activitats del servei o d’entitats i associacions juvenils, gestió
i tramitació d'ajudes o subvencions, etc.

El Punt d'Informació Juvenil ofereix horari d'atenció al públic els matins (de dilluns a divendres de 10 a
14 hores) i de dimarts a dijous en horari de tarda (de 17 a 19 hores), per tal de facilitar-ne l'accés al major
nombre de persones possible.
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8.2. Recursos econòmics i de personal
Dins del marc genèric de l’organització municipal, que s’estructura per àrees, s’entén per regidoria el
conjunt  de competències  delegades a  la regidora  de Joventut,  i  també el  grup de persones que,  amb
diferents  responsabilitats  i  atribucions,  treballen  directament  en  el  desplegament  d’aquestes
competències.

Hem de  tenir  present  que  un  dels  elements  determinants  a  l’hora  de  desenvolupar  les  polítiques  de
joventut són els recursos econòmics i humans disponibles. Una de les línies de treball de futur seria la
incorporació de la figura dins de l’equip actual del/la dinamitzador/a juvenil (a mitja jornada), ja que un
dels principals elements que possibiliten el bon funcionament de les polítiques de joventut és l’equip
humà que les fa possibles.

A continuació, s'exposa una relació de les persones que actualment estan impulsant els programes de
joventut i de les partides pressupostàries vigents (any 2017) exclusivament per a joves (no es contemplen,
doncs, altres partides, tot i que es puguin destinar part de les despeses en accions per a joves):

Lloc de treball Hores de dedicació % horari dedicat a
joventut

Tècnic de dinamització comunitària i 
joventut

37,5 hores/setmanals 100%

Tècnica OADL 18,75 hores/setmanals 50%

Auxiliar administrativa 37,5 hores/setmanals 100%

Puntualment,  la  regidoria  ha  comptat  amb  el  suport  temporal  de  joves  en  conveni  de  pràctiques
(estudiants en pràctiques curriculars) o joves vinculats al programa de garantia juvenil.

Nom de la partida Import

Activitats joventut 20.000€

Subvencions i premis 5.700€

Programa de Joves 25.000€

Total 50.700€

La previsió inicial és mantenir els imports de les partides de 2017, al llarg dels anys de vigència del Pla.

Des de 2014,  les partides destinades a joventut han passat d'un pressupost total de 20.000 euros als
50.700 de l'any 2017, la qual cosa representa  un increment d'un 153,5%. Les partides destinades a
joventut representen el 0,265% del total del pressupost municipal (excloent del càlcul el capítol 1).

8.3. Recursos estructurals
El  municipi  de  Valls  disposa  de  diferents  equipaments  municipals  de  diferent  naturalesa  (esportius,
culturals, cívics, social...) del qual en poden fer ús els diferents grups de població i per tant, també el
col·lectiu de joves. Es detalla a continuació aquells que, o bé són propis de gestió de la regidoria o bé que,
per la seva naturalesa o proximitat, són espais compartits i d'ús intensiu de la regidoria:

• Punt d'Informació Juvenil i oficina tècnica de joventut: aquestes s'ubiquen a la primera planta
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de l'equipament de Ca Creus. Espai físic del servei de joventut de la Valls on s'ubiquen els tècnics
de la regidoria. Des d’aquest equipament s’ofereixen bona part dels recursos destinats als joves,
com poden ser tasques d'informació,  gestió  de subvencions i  ajudes o inscripcions a tallers  i
activitats.

• Centre Cívic de Valls: és un servei de proximitat i de desenvolupament comunitari ubicat dins de
l'equipament Espai Ca Creus (espai on s'ubica també la Biblioteca Carles Cardó, les oficines del
Centre Cívic i la Xarxa de Cultura de Valls). El Centre Cívic disposa de:

◦ Un Punt Òmnia (aula d'informàtica).

◦ Sala d'actes (dotat de projecció audiovisual), amb un aforament per a 118 persones

◦ Aula de formació.

L'accés a l'equipament està adaptat per a persones amb diversitat funcional. En l'equipament és on
es desenvolupen gran part de les activitats i propostes del servei de joventut.

• Skateparc  de  Valls: aquest  equipament  consta  de  diferents  mòduls  per  a  la  pràctica  lliure
d'esports  urbans com skate,  roller  o patinet.  Consta també d'una pista de BMX. Properament
s'ampliarà l'espai amb un parc de barres pel desenvolupament de la pràctica de l'street workout.

Més enllà dels equipaments, el servei de Valls Jove també desenvolupa part de les seves activitats a l'espai
públic (places i carrers de la ciutat) amb la finalitat de reforçar el desenvolupament comunitari de les
polítiques de joventut o en d'altres equipaments municipals (instal·lacions esportives de la ciutat, centres
educatius, el Centre Cultural, la Biblioteca Popular o a VallsGenera).

Equipaments disponibles a la ciutat de Valls:

EQUIPAMENTS DISPONIBLES

NOM TIPUS CARACTERÍSTIQUES

Ca Creus: 

Centre Cívic + Punt 
d'Informació Juvenil + 
Biblioteca Carles Cardó + 
Xarxa de Cultura

Equipament municipal Espai on s'ubica la Regidoria de Joventut.
Disposa de 3 plantes amb el següents espais:

 Recepció planta baixa

 Sala gran polivalent

 Sala de formació

 Sala de reunions

 Sala d'informàtica Punt Òmnia

 Despatxos

Casa de Cultura Equipament municipal En aquest espai s'hi troba:

 Museu de Valls

 Sala per a xerrades i conferències amb
capacitat per 150 persones

Biblioteca Popular Equipament municipal Espai per a la realització de xerrades, conferències i
activitats culturals de petit format. 

Casa Caritat 
(VallsGenera)

Equipament municipal Espai on s'hi ubiquen els serveis i  personal  de Casa
Caritat. 
Disposa de:

 Aules de formació

 Sala d'actes

 Sales que es cedeixen a entitats i altres
organismes per a la realització de reunions,
trobades o xerrades.
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Institut d'Estudis Vallencs Edifici privat Disposa de:
 Sales per a la realització de xerrades, trobades o

activitats de petit format
 Un pati on s'hi realitzen exposicions i altres

activitats culturals com passis de pel·lícules o
concerts de petit format

Teatre Principal Equipament municipal Teatre municipal on s'hi realitzen obres de teatre,
concerts, actuacions i altres activitats teatrals

Centre Cultural Equipament municipal Teatre municipal on s'hi realitzen obres de teatre, festes i
altres activitats

Can Segarra Equipament municipal S'hi ubica l'escola oficial d'idiomes

Sala Kursaal Equipament municipal S'utilitza per a fires, exposicions i altres activitats de 
gran format, però el seu estat fa que  no se'n pugui fer 
un ús continu ni amb assistència alta

Complex esportiu El Vilar Equipament municipal Espai esportiu on s'hi ubiquen  les pistes de futbol i 
bàsquet del CB Valls, AAEET Valls i UE Valls

Pavelló Municipal El 
Fornàs

Equipament municipal Espai on s'hi ubica un centre esportiu, una zona 
d'atletisme i la piscina municipal

Skateparc Equipament municipal Espai amb diferents mòduls per a pràctica d'esports 
urbans i pista de BMX. Propera construcció de parc de 
barres per a la pràctica de l'street workout.
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9. Seguiment i avaluació del Pla
El seguiment i l’avaluació és part essencial del (bon) desenvolupament de les diferents accions previstes
en  el  Pla.  És  l’eina  que  ens  permet  obtenir  informació  durant  i  després  de  la  implementació  dels
programes,  projectes  i  accions  previstes,  amb la  finalitat  de  servir  de  guia  per  tal  de  fer  els  canvis
oportuns o mantenir la línia d’actuació. No obstant això, l’avaluació és també un procés complex que
requereix una planificació estratègica ben dissenyada (principi de qualitat). 

Durant el desplegament del Pla es realitzaran avaluacions periòdiques per mesurar el grau d'aplicació de
les actuacions i redireccionar-les (si escau) per tal que aquestes responguin a la realitat (sempre canviant).
Un cop s'hagi implementat el Pla, es realitzarà un avaluació final exhaustiva per mesurar l'efectivitat de
les actuacions i l'adequació d'aquestes als objectius definits a través de la diagnosi del PLJ i que, servirà
de base per a l'elaboració del següent Pla Local de Joventut. En el detall de les actuacions s'ha especificat
els ítems que s'utilitzaran per avaluar les mateixes. 

Els agents que realitzaran aquesta avaluació seran aquells que hagin participat en alguna de les fases de
realització o implementació de l’actuació.  Els  agents  implicats  en l'avaluació (segons accions)  seran:
joves  participants  o  usuaris/es,  entitats  i  grups  de  joves  coorganitzadores,  Coordinadora  de  Joves,
regidor/a  de  joventut,  tècnics  del  servei  de  Joventut  de  l'Ajuntament  de  Valls,  departaments  de
l'Ajuntament implicats en accions concretes i servei de joventut de l'Alt Camp/Oficina Jove. Es pretén
així comptar amb diferents punts de vista de les persones i agents que prenen part de l'acció. Per tant,
l'avaluació del projecte es realitzarà de manera transversal entre l'administració, les entitats juvenils i
grups de  joves  o els  diferents  serveis  participants  de  l'acció.  Es  duran a  terme reunions periòdiques
(avaluació continua) entre els responsables tècnics i  polítics de Joventut,  les regidories implicades en
cadascun de les accions previstes dins del Pla i entitats coorganitzadores, per tal de fer una valoració i
reestructurar el disseny del projecte a nivell tècnic per adequar-lo en tot moment a la realitat juvenil del
municipi (principi d'integralitat). 

Els servei de joventut serà el responsable de dur a terme les accions necessàries pel desenvolupament del
sistema  d'avaluació  del  Pla  i  les  accions  que  se'n  deriven.  S'utilitzaran  els  següents  mecanismes
d'avaluació (concretat en cadascuna de les fitxes de les actuacions previstes) que en permetrà l'anàlisi i la
valoració: 

 Reunions de coordinació i avaluació amb els agents implicats en el projecte.

 Sistema  de  recollida  d'informació:  assistència  a  les  accions,  nombre  d'usuaris/es,  nombre
d'accions realitzades...

 Valoracions realitzades pels participants de les accions (qüestionaris de satisfacció).

 Impacte social de les accions dutes a terme (repercussió als mitjans).

 Grau d'acompliment dels objectius establerts.

El seguiment del Pla es realitzarà a través de l'òrgan de participació juvenil: la Coordinadora de Joves
(principi de participació), constituint-se com a comissió de seguiment del Pla (grau de compliment de
les mesures, grau d'adequació a la realitat i previsions de futur).

OBJECTIUS D'AVALUACIÓ DEL PLA

Grau d'assoliment dels objectius
establerts en cada actuació

L'assoliment dels objectius establerts determinarà el grau
d'eficàcia i eficiència de l'activitat realitzada.

Canvis introduïts en el Pla Adaptacions i/o canvis durant el desenvolupament del Pla per a
una major adequació a la realitat del municipi i a les
necessitats detectades.
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Coordinació interna i externa Valoració del canals de comunicació i coordinació a nivell
intern i extern.

Recursos econòmics i materials Utilitat dels recursos humans i econòmics destinats a cada
actuació. 

Valoració final del Pla Valorar el grau d'impacte de les actuacions del Pla: incidència,
impacte i transformació social i propostes de millora.

La periodicitat de l'avaluació dependrà en cada cas de l'acció i el que se n'avalua. No obstant això, es
realitzarà una avaluació global  de caràcter  anual  on es  recullin  els  resultats  dels diferents  sistemes i
mecanicismes d'avaluació. 

Com a resultat dels processos de seguiment i avaluació establerts en els diferents programes, en poden
resultat la reformulació de propostes, la supressió d'accions o la creació de noves accions, per a donar
compliment amb els objectius establerts en el Pla (principi de transformació).
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11. Annexos
Annex 1: Anàlisi de la realitat juvenil de Valls. Descripció de resultats.

1. Població
1.1. D'on venim?

La ciutat de Valls va conèixer en la primera dècada del segle XXI l’increment més significatiu de població dels
últims  100  anys,  gràcies  en  gran  part,  als  moviments  migratoris  procedents  de  l’exterior  del  territori,
especialment  de  l’estranger,  així  com dels  processos  de  redistribució  poblacional  dins  del  territori  català
(desconcentració de les àrees metropolitanes).   D’aquesta manera es va trencar amb la dinàmica dominant
durant els anys 80 i 90 del segle XX d’un estancament del volum de població resident, un fenomen generalitzat
al conjunt del territori català, la qual cosa, va repercutir en un procés d’envelliment progressiu de la població,
acompanyat d'una important  disminució de les taxes de natalitat.  Aquesta  dinàmica que,  a priori  semblava
imparable  amb greus conseqüències sobre l’estructura de la  població catalana,  dóna un gir  copernicà amb
l’arribada de la tercera onada migratòria en el territori que comporta un increment de població de l’ordre del
26%. És a dir, en tant sols una dècada (període 2000-2010), la població de Valls va augmentar en un 23%
(increment de 4.776 persones).

A diferència, però, de les onades anteriors aquesta vegada la població ja no procedeix de la resta del territori
estatal (com succeí en les onades migratòries dels anys 20/30 i 60/70), sinó de tercers països, majoritàriament
amb  economies  empobrides.  Són,  principalment,  migracions  de  caràcter  econòmic,  que  igual  que  les
migracions dels anys 60 i 70, busquen en el territori català una ocupació laboral i una millora en les seves
expectatives de vida. Aquest fort moviment però, i a diferència de l’anterior, ja no es concentra en els principals
centres industrials i urbans del país, sinó que es redistribueix per tot el territori català i en tots els sectors
econòmics (agricultura, indústria, construcció i serveis). Aquest fenomen, conjuntament amb l’augment de la
mobilitat residencial dins del territori català (procés de desconcentració urbana de les regions metropolitanes),
explicaria el fort augment de població que Valls i el conjunt de la comarca ha conegut en els darrers anys. 

És significatiu el fet que, a 2016 tant sols el 39% de la població resident a Valls hagi nascut a la mateixa
comarca;  mentre  que  la  població  nascuda  en  d’altres  comarques  de  Catalunya,  representa  el  30% de  la
població resident. Per altra banda, la població nascuda a l’estranger, que a finals del segle XX era pràcticament
inexistent, representa a dia d’avui el 15% de la població resident a Valls.

Els cicles demogràfics però, no són aliens a les conjuntures econòmiques.  La crisi econòmica iniciada el
2008, comença a traduir-se a partir de l’any 2010 en un retrocés demogràfic, la qual cosa implica un
trencament  amb  la  dinàmica  poblacional  de  l’última  dècada.  Així,  Valls  ha  disminuït  el  volum  de
població entre 2009 i 2016 un 3,2%. 

1.2. Valls: capital administrativa i demogràfica de l'Alt Camp

La ciutat de Valls constitueix la capital administrativa de la comarca de l'Alt Camp on hi residien el 2016, un
total de 24.285 persones, amb una distribució equitativa dels sexes (dels quals un 50,2% en són dones i un
49,8% homes). L'evolució de la població de la ciutat en els darrers anys (des de 1981) permet establit tres
etapes evolutives amb caracteritzacions diferents:

• Un primer període entre 1981 i 2001, amb un estancament de la població, ja que al llarg del període
l'augment acumulat és d'un 9% (un 0,3% de mitjana anual).

• El període comprès entre 2001 i 2009, en el qual es produeix una “explosió demogràfica”, per la
coincidència en el temps de diferents fenòmens demogràfics (especialment el migratori) i un context
econòmic  favorable,  que  implica  un  creixement  acumulat  d'un  22% (amb una  mitjana  anual  d'un
2,75%).

• I, finalment, el darrer període comprès entre 2009 i 2016, en el qual, per primera vegada en els últims
40 anys, la ciutat entra en decreixement (Valls perd un 3,2% de població en el conjunt del període).
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Així, doncs, al llarg dels últims 40 anys, la ciutat de Valls (extrapolable, però, al conjunt de Catalunya), ha
viscut  tres  cicles  demogràfics  diferents,  situant-nos  en  el  moment  actual  en  una  “recessió  demogràfica”
paral·lela al procés de crisi econòmica que des de 2008 es troba present en el conjunt de l'Estat. Una situació
(de decreixement demogràfic) que no es produïa des de les primeres dècades del segle XX, en el context de la
industrialització i les migracions del món rural vers les ciutats principals de Catalunya.

_____________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població, censos, padrons (IDESCAT).

Valls ha exercit, més enllà de la capitalitat administrativa de la comarca, un pol important des del punt de vista
demogràfic on es concentra més de la meitat de la població resident a l'Alt Camp. No obstant això, des de
l'entrada de la dècada dels 90 del segle XX fins a dia d'avui, el pes demogràfic de Valls sobre el conjunt
comarcal també ha patit un procés de retrocés, representant a 2016, el 55% de la població total resident a la
comarca. Un fenomen habitual però, en el conjunt de ciutats de Catalunya, on els patrons migratoris (interns)
han estat condicionats pels preus en el mercat de l'habitatge, i afavorint el creixement dels municipis contigus.
Les millores en els mitjans de transport i comunicació, i la competència en els preus de l'habitatge, han afavorit
la descapitalització demogràfica de les ciutats i capitals catalanes, entre elles Valls. 

 

1.3. Radiografia de Valls: de l'explosió a l'envelliment demogràfic

L'explosió econòmica de la primera dècada del segle XXI va anar acompanyada també d'un fort creixement
demogràfic  a  la  ciutat  de  Valls,  una  tendència  que es  veu dràsticament frenada  amb l'arribada de  la  crisi
econòmica (segon semestre  del  2008).  Els  joves són un grup de població especialment sensible  als  cicles
econòmics, doncs és el període de vida amb major disponibilitat a la mobilitat (per raons d'estudi, feina o per la
creació de nous nuclis familiars). En aquest sentit, alguns indicadors posen de manifest aquest canvi en el
comportament demogràfic:

– Entre els anys 2000 i 2009, el conjunt de la població jove de Valls augmenta en un 16,5%.

– Entre 2009 i 2016, la població jove decreix en un 24,3% (sent d'un 20,3% pel conjunt de Catalunya).

– El volum de població jove a 2016 (en descens constant i progressiu des de 2009) és molt inferior al de
l'inici de la crisi (i fins i tot, del període d'expansió econòmica).

– Cal remuntar-se a 1981 per trobar un volum tant baix de població jove a la ciutat de Valls  (sent
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el 2016 de 5.413 persones joves i el 1981 de 5.603 persones). No obstant això, el 1981, el percentatge
de la població jove respecte del total era del 29,7%, mentre que a 2016, s'ha reduït fins al 22,3%. És el
percentatge més baix de població jove a Valls de la sèrie històrica analitzada (des de 1981).

– El 2009 Valls assoleix la xifra històrica de 7.158 persones joves (entre els 15 i els 34 anys).  Des de
llavors i fins a 2016, aquest xifra s'ha reduït en 1.746 persones. Un fort descens que s'explica per
diferents factors de context i estructura, entre ells: el descens de la natalitat de la dècada dels 80 i dels
90, la crisi econòmica i l'augment de l'atur, les emigracions a l'estranger de la població autòctona, les
migracions de retorn (al país d'origen) de la població estrangera...

       Evolució de la taxa de creixement de la població juvenil a Valls

______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).
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L'evolució  de  la  població  jove,  però,  ha  seguit  trajectòries  diferenciades  segons  si  es  tracta  de  població
estrangera o autòctona. Mentre que la població de nacionalitat estrangera presenta una evolució vinculada al
cicle  econòmic  (creixement  progressius  fins  a  2009  i  posterior  descens),  la  població  jove  de  nacionalitat
espanyola presenta un decreixement progressiu al llarg de tot el segle XXI. Ha estat doncs, la població jove
estrangera  qui  ha  permès  que  en  el  període  2000-2009,  el  volum de  població  jove  s'incrementés  al
municipi i per tant, és qui ha frenat el procés d'envelliment de l'estructura de població de Valls.

______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).

En termes comparatius pel conjunt de la població, des de 2011 (data de l'anàlisi de l'anterior pla local de
joventut)  fins  a  2016,  i  donat  el  fort  descens  de  la  població  jove,  s'observa  un  procés  d'envelliment  de
l'estructura de la població de Valls, tal i com posen de manifest els indicadors d'estructura de la població de la
ciutat:
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_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).

La piràmide de població de Valls a 2016 ens mostra la reducció i estancament de població de la base de la
piràmide (menors de 30 anys); el fort pes de les generacions del baby-boom6 (que, al llarg dels propers anys
entraran en l'edat de jubilació) i un volum significatiu de persones que superen l'esperança de vida (que en el
cas de Catalunya se situa en els 83,2 anys).

6 A Catalunya es designa així el període de major natalitat d'aquest país, des del 1957 fins al 1977, i que va 
incrementar notablement la seva població. 
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2011 2016
Total % Total %

Població total 25298 24532
Homes 12757 50,43 12232 49,86
Dones 12541 49,57 12300 50,14
Distribució de la població
0/14 anys 4330 17,12 4255 17,34
15/64 anys 16902 66,81 16059 65,46
65 i més 4066 16,07 4218 17,19

Població estrangera 4047 16,00 3154 12,86

Indicadors demogràfics

Edat mitjana 40,44 41,69

índex d'envelliment 93,90 99,13

índex de sobreenvelliment 16,70 19,06

índex de dependència 49,67 52,76

índex de masculinitat 101,72 99,45

-3,03
Taxa de creixement 
2011/2016



_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).

La piràmide  de  població  permet,  més  enllà  d'obtenir  una  fotografia  del  present,  preveure  l'evolució  de  la
població a curt termini (en absència de factors externs, és a dir, de migracions). En absència de migracions, la
població jove projectada a 5, 10 i 15 anys vista continua un descens progressiu (tot i que menor que els darrers
anys):

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).
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______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).

1.4. L'estat de la joventut a Valls: menys joves, menys mòbils, però més diversos

Els importants canvis demogràfics succeïts al llarg del segle XXI, també han influït de manera notable en
l’evolució de l’estructura de la població de Valls. Els moviments migratoris dels darrers anys han influït de
manera significativa i han donat com a resultat una societat plural i diversa. A tall d'exemple, a 2016 residien a
Valls persones de 74 nacionalitats diferents.

La naturalesa de la població (lloc de naixement) jove resident a Valls també ha conegut importants canvis en els
primers anys del segle XXI. L’any 2000, la població jove nascuda a l’estranger i resident a Valls representava
un 2,8% (170 persones), mentre que el 2016 aquest percentatge és d’un 24,9% (1.346 joves), tot i que a 2012
representaven el 28,5%. Aquest fort creixement del grup de població nascut a l’estranger (amb un increment
durant el període del 700%), comporta que el pes dels joves nascuts a Catalunya o a la resta de l’Estat hagi
disminuït. En el cas de la població jove de Valls nascuda a Catalunya es passa d’un 88% l’any 2000 a un 71,3%
el 2016 i, la població jove nascuda a la resta de l’Estat passa del 9% al 3,8%. 
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______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).

L’impacte de la crisi econòmica, però, ha deixat petjada en les dinàmiques migratòries establertes en el territori
en els darrers anys: entre 2009 i 2016, el retrocés dels joves nascuts a l'estranger és del 32% (reducció de 634
joves). No obstant això, l’estructura de la població nascuda a l’estranger és sobretot, població jove i adulta. És
a dir, població en edat activa que és la potencialment més mòbil i en edat més propensa a tenir descendència.
Són migracions doncs, que tendeixen a comportar augments de la natalitat i un rejoveniment de la població del
territori. Alguns indicadors posen de manifest aquesta realitat: 

• L’edat mitjana de la població nascuda a l’estranger és de 35,6 anys (davant del 41,5 del conjunt de la
població).

• El pes de la població jove estrangera sobre el conjunt de la població estrangera resident a Valls és del
38% (4 de cada 10 estrangers es troben en edats compreses entre els 15 i els 34 anys). En el cas dels
joves nascuts a Catalunya és del 23%.

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).
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La realitat de la població jove no pot ser tractada com un bloc homogeni: no tots els joves són iguals (ni les
seves necessitats), doncs el gènere de la persona i l'edat (dins de la franja dels 15 als 34 anys) són elements
diferenciadors d'aquesta etapa de la vida d'una persona. El mateix succeeix amb la població estrangera, doncs el
país (i continent) de procedència de la persona va acompanyat d'unes necessitats diferents i d'un marc cultural
també divers. D'on provenen, doncs, els joves estrangers residents a Valls? Majoritàriament el continent
de procedència és Àfrica:  la  meitat  dels  residents joves estrangers de Valls  tenen alguna nacionalitat  del
continent  africà,  amb  un  fort  pes  del  Marroc  i,  en  menor  mesura  Algèria,  Senegal  i  Gàmbia.  El  21%
procedeixen d'algun país de la UE (poc més de la meitat dels quals procedeix de Romania) i el 13% d'algun
país del continent sud-americà.

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).
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______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estadística de Variacions Residencials (IDESCAT).

Els patrons de mobilitat residencial i la intensitat de la mateixa també s'han vist afectats amb l'entrada de la crisi
econòmica, tant pel conjunt de la població, com pel col·lectiu de joves, el qual ha suposat un fre important i
una tendència a uns saldos migratoris resultants negatius. Així, a partir de 2010 (a excepció de l'any 2013) les
baixes residencials de la població jove són superiors a les altes (nous empadronaments de població en edats
compreses entre els 15 i els 34 anys), més enllà d'una disminució generalitzada de la mobilitat (altes i baixes)
per tots els grups de població, però especialment entre els joves. A 2008, poc més de la meitat dels moviments
d'entrada i sortida a Valls eren protagonitzats per joves, aquest percentatge disminueix progressivament fins al
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40% el 2015. No obstant això, el col·lectiu de joves continua sent el més propens a la mobilitat residencial
(vinculat a les transicions associades a la joventut). 

Finalment, els patrons territorials de mobilitat, també s'han modificat sensiblement al llarg dels darrers anys,
amb una tendència a reduir-se la mobilitat de llarg recorregut per part dels joves i amb un augment del pes de la
mobilitat residencial de curta distància:

• En relació a les immigracions internes (població que arriba a la ciutat de Valls provinents del territori
estatal), augmenten les procedències de municipis de la mateixa comarca (passant del 19,4% el 2008, a
un 29,1% el 2015) i de la mateixa província; per contra disminueixen els percentatges de població
procedent de la resta de Catalunya (de fora de la província de Tarragona), passant d'un 29,3% a un
19,5% l'any 2015. El mateix succeeix amb els moviments procedents de la resta de l'Estat espanyol, tot
i que la disminució, en aquest cas, és molt menys significativa (passant del 19,7% a un 18%).

• Sobre les emigracions internes (persones que marxen de Valls a una altra destinació dins del territori de
l'Estat), disminueix el pes de les persones amb destinació a la comarca de l'Alt Camp (passant d'un
25% a un 21%) i augmenten les que emigren a la província del Camp de Tarragona (del 33% al 38,2%)
i a la resta de Catalunya (que passa d'un 21,5% el 2008 al 25,2% el 2015).

• En relació als moviments procedents de l'estranger (immigracions de fora de l'Estat), en destaca la forta
disminució del pes dels moviments procedents del continent africà (que passen de representar el 30%
el 2008 a un 15% el 2014).

• Finalment, dels moviments de persones que marxen de Valls en destinació a l'estranger, s'incrementen
significativament les destinacions a països de la UE (que passa de 17% a un 30,8%) i a Amèrica (del
3% al 20,5%). 

1.5. Els patrons de reproducció: menys fills, més tard i amb matrimoni civil

El comportament demogràfic de la població és fonamental per entendre les transicions a la vida adulta de les
persones joves i la seva evolució, especialment en l'àmbit de la formació de noves famílies o llars.

1.5.1. Nupcialitat

Les oscil·lacions de l’economia del territori influeixen no només en les estructures de la població i la seva
evolució, sinó també en d’altres àmbits de l’estructura social en el qual s’inscriuen les persones. Més enllà
d’aquest fet, els canvis normatius i culturals que experimenta una societat també condicionen i influeixen en les
trajectòries vitals de les persones i en les estructures familiars. En aquest sentit, les persones han modificat els
seus hàbits i formes d’aparellament vinculat al seu estat civil en els darrers anys.

Pel que fa a les taxes de nupcialitat s'han reduït progressivament des de l'inici de la crisi i fins a dia d'avui, sent
el 2008 del 27%0 (27 persones joves es van casar el 2008 de cada 1.000 joves) al 13,7%0 a 2015. El grup d'edat
en el qual es produeixen més matrimonis és el corresponent als 30/34 anys (abans de la crisi se situava en els
25/29 anys, produint-se, doncs un retard en l'edat d'accés al matrimoni). A 2015, només el 19% del total de
matrimonis es van produir en joves de menys de 30 anys, mentre que el 2008 representaven el 42,5% del total
de matrimonis.

Quina és la via d'accés al matrimoni per a la població vallenca? Majoritàriament la forma d'accés al matrimoni
és per la via exclusivament civil, representant el 2014, el 79% del total de matrimonis. Cal tenir present que
l'any 2000, la via d'accés principal al matrimoni era a través de la cerimònia catòlica amb un 82,5% del total de
casaments d'aquell any (i només un 16,5% era per la via civil). A partir de 2008, el model hegemònic d'accés al
matrimoni ja és per la via civil. Aquests canvis, per altra banda, són atribuïbles, entre d’altres a:

o Augment de les segons núpcies.

o Canvi cultural en els patrons d’aparellament de les noves generacions.

o Augment dels matrimonis mixtes (parelles de nacionalitat diferent).

Amb l’entrada de la crisi econòmica (segon semestre de 2008), el volum de casaments disminueix de manera
molt acusada. El 2014 es produeix el registre més baix de matrimonis des de 1976 (quan s'inicia el registre).
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Aquest fort descens dels matrimonis, ha comporta també que hi hagi un fort incrementat de naixements fora del
matrimoni, arribant a 2015 a representar el 41,5% del total de naixements. A 2008, aquest percentatge era del
29% (i a l'any 2000 era només del 20%). 

1.5.2. Natalitat

La natalitat és un altre dels indicadors demogràfics sensible a les conjuntures econòmiques. Els naixements a la
ciutat de Valls van conèixer un període de creixement amb l'entrada del nou segle (vinculat, en part, amb el
cicle migratori del moment), però una vegada més, el canvi de cicle econòmic mostra un impacte directe sobre
la natalitat de la població. La primera dècada del segle XXI va representar un renaixement en la natalitat de la
ciutat, que durant els anys 90 del segle XX se situa en uns valors molt baixos. Tot i que part de la recuperació
és  també  propiciada  per  la  població  de  nacionalitat  espanyola,  les  majors  intensitats  en  la  natalitat  de  la
població estrangera li ha atorgat a aquest grup un protagonisme creixent.

_____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).

El nombre de naixements a Valls s'ha incrementat de manera notable al llarg del nou segle (un 46% entre l’any
2000 i el 2008), situant-se en un volum semblant al de finals del període del “baby-boom”, i sent el 2008 l’any
amb més nombre de naixements des de 1979. El declivi de naixements dels anys 80 i 90 es veu superada per la
forta recuperació de la natalitat al llarg del segle XXI. No obstant això, l'entrada de la crisi també ha anat
acompanyada d'un descens de la natalitat (del 31,5% entre 2008 i 2014): les condicions socioeconòmiques de la
població  i  les  perspectives  de  futur  influeixen  i  condicionen  la  determinació  de  les  persones  a  l'hora  de
plantejar-se  la  descendència.  Caldrà  veure  l'evolució futura  de la  natalitat,  ja  que el  2015,  s'apunta  a  una
recuperació dels nombre de naixements a la ciutat de Valls.

La major intensitat en les taxes de natalitat de les dones estrangeres es tradueix també en un pes creixent en els
naixements de mare estrangera sobre el total de naixements a la ciutat. Aquest percentatge representa durant el
2015 el 36% del total dels naixements de mares joves, és a dir, quasi 4 de cada 10 naixements a Valls són de
mares  de  nacionalitat  estrangera.  Cal  aprofundir  en  l’anàlisi  per  entendre  les  raons  que  expliquen  aquest
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fenomen diferencial entre població de nacionalitat espanyola i estrangera:

 Estructura de la població: la població de nacionalitat estrangera té un potencial a nivell de natalitat
molt major que la població autòctona, donada la seva estructura de població. Si bé, el percentatge de
dones en edat fèrtil entre les de nacionalitat espanyola és del 42% (en disminució constant des de l’any
2000), aquest percentatge entre els dones de nacionalitat estrangera és del 65% (any 2016). 

 Calendari:  l’edat mitjana a la maternitat de les dones joves de Valls és superior entre les dones de
nacionalitat espanyola que entre les estrangeres. De manera que l’any 2015, aquesta era de 32,4 anys per
les espanyoles i 29,1 anys per les estrangeres. El retard en el calendari de la maternitat de les dones
espanyoles redueix també la intensitat de la fecunditat. L’edat mitjana a la maternitat pel conjunt de les
dones de Valls era a 2015 de 31,5 anys, mentre que el 2008 se situava en els 30,2 anys. Al llarg d'aquest
període de crisi s'observa, un retard progressiu a l'edat de maternitat i una assimilació de la població
estrangera a les pautes demogràfiques de natalitat, retardant també l'edat a la maternitat i el nombre mitjà
de fills/es per dona. El retard de calendari en la maternitat ha incrementat el pes de les dones que són
mares en el grup de 35 anys i  més:  en el  cas de les dones de nacionalitat  espanyola  un 76% dels
naixements  es  produeix  en  mares  de  més  de  30  anys,  mentre  que  entre  les  estrangeres  aquest
percentatge és del 46,7%.

_____________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població (IDESCAT).

 Intensitat:  el  nombre  mitjà  de  fills/es  per  dona  també  és  diferent  segons  la  nacionalitat,  amb  una
intensitat major per les dones estrangeres, si bé les tendències són en aquest cas diferents. L’indicador
conjuntural de fecunditat de les dones espanyoles residents a Valls augmenta al llarg del segle XXI fins a
l'arribada de la crisi: si bé l'any 2008, es registren 1,33 fills per dona, el 2014 disminueix fins als 1,18. La
intensitat  del  fenomen  (naixements)  també  ha  disminuït  substancialment  en  el  cas  de  les  mares
estrangeres,  passant de 3 fills/es  per dona el  2008 als 1,96 el 2014, la qual  cosa els  aproxima a la
intensitat de les dones espanyoles. L’indicador pel conjunt de dones de Valls és a 2008 d’1,73 fills/es
per  dona  i  el  2014  se  situa  en  els  1,32.  L'any 2015,  s'apunta  a  un  canvi  de  tendència  amb una
recuperació del nombre mitjà de fill per dona, que s'eleva a 1,69 (1,47 en el cas de les dones espanyoles i
2,53 en el cas de les estrangeres).
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2. Treball
«Els canvis socials de les darreres dècades i, en especial, la transformació del mercat de treball han tingut
conseqüències profundes en les condicions de treball de les persones joves a Catalunya, com a moltes altres
societats europees. L'augment de la temporalitat,  els sous baixos, la flexibilització i altres fenòmens s'han
sintetitzat en allò que es coneix com a precarietat»7.

2.1. Les transformacions del mercat de treball

El context de crisi econòmica a l'Estat i que també incideix en la comarca de l’Alt Camp, no afecta de manera
homogènia  a  tota  la  població.  Hi  ha  grups  de  població,  que  per  la  seva condició  social,  econòmica  o de
procedència, es troben més exposats a les dinàmiques de vulnerabilitat que esdevenen en el mercat de treball:
és l’anomenada  població de risc. Per aquest motiu, és important incidir en la realitat d‘aquests col·lectius i
analitzar la seva situació laboral i econòmica per tal de tenir una major comprensió i instruments d’anàlisi que
ens permetin entendre la realitat actual. Població jove, dones i població estrangera són per antonomàsia els
col·lectius en major situació de risc o vulnerabilitat en l'àmbit laboral.

Les persones joves són un dels col·lectius que més es veuen afectats per l'impacte de la crisi econòmica i això
es materialitza, en molts casos, en la impossibilitat de mantenir projectes de vida autònoms 8. La linealitat que
havia caracteritzat durant anys la transició a la vida adulta (estudiar, treballar, emancipar-se en parella, casar-se
i reproduir-se) s'està desdibuixant davant de trajectòries estroncades i reversibles: s'allarga la fase d'estudis, es
normalitzen les entrades i sortides del mercat de treball via contractacions temporals, hi ha processos de retorn
a casa dels pares per la pèrdua d'autonomia econòmica, creixen les emigracions a l'estranger o es posterga la
decisió de tenir fills/es.

Més enllà dels canvis culturals en els patrons femenins que han representat una entrada cada vegada major de la
dona en el mercat de treball remunerat al llarg del segle XX i XXI, la crisi econòmica vigent des de 2008 està
representant  canvis  significatius  en  els  patrons  i  dinàmiques  d’homes  i  dones,  marcat  principalment  pel
creixement de les taxes d’atur i la sortida del mercat de treball actiu.

Com a conseqüència de la crisi econòmica i de les millores del rol de la dona en el conjunt de la societat, la
taxa d’activitat d’aquest col·lectiu s’ha vist incrementat al llarg del segle XXI. Aquest increment del volum de
dones en el mercat laboral actiu (més enllà de les tasques reproductives- cura de la llar i dels ascendents i
descendents- que ha anat a càrrec majoritàriament de les dones), s’explicaria per la forta afectació de l’atur
entre els homes, de manera que aquest col·lectiu es veu arrossegat a la recerca del treball remunerat per la
subsistència i manteniment del benestar familiar. 

2.2. Recuperació econòmica? 

Un dels indicadors per aproximar-nos a l'estat de salut del mercat de treball és observar la desocupació (en
forma de taxa d'atur), ja que permet posar en relació la població desocupada amb el total de població activa del
territori, més enllà de ser l’indicador de referència en la majoria d’estudis sobre mercat de treball i per tant, en
facilita la seva comparació.

La dinàmica de la  taxa d’atur  ve determinada pel  comportament de la població ocupada/desocupada i  del
conjunt de la població activa. De manera que la taxa d’atur es compon pels canvis deguts a l’evolució de la
població desocupada i per les variacions causades per l’evolució de les persones actives. 

En aquest sentit, el comportament de la taxa d’activitat entre sexes és diferencial.  La reducció de la població activa
jove de la ciutat de Valls (entre els 16 i els 34 anys) des de l'inici de la crisi (2008) i fins a 2015, ha estat d'un
32% (corresponent a un 36,6% en els homes i d'un 26,1% en el cas de les dones9). Aquesta realitat constataria
els canvis que en els darrers anys s’estan produint dins del mercat laboral:

 Disminució del volum de la població jove de Valls que comporta una disminució de la població
activa.

7 Pàgina 13. Estat de la Joventut 2015. Observatori Català de la Joventut. Generalitat de Catalunya (2015).
8 Informe INSOCAT. Monogràfic Joves.
9 Estimació de la població jove activa a partir de les taxes d'activitat juvenil de Catalunya (Font: EPA).
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 Disminució de les expectatives laborals dels i les joves en el cicle de crisi actual, la qual cosa implica
un desànim de les persones desocupades que deixen de buscar feina i passen a ser no demandants
actius de feina (població desocupada oculta). Aquesta realitat es deu principalment a: 

o Retard en l’entrada al mercat laboral pel col·lectiu més jove (ja sigui per la recuperació de la
taxa d’escolarització vinculat a la manca d’expectatives en el mercat laboral o per situacions
precàries).

o Augment dels aturats de llarga durada amb dificultats creixents d’entrar en el mercat laboral,
amb la qual cosa acaben sortint d’aquest.

o Migracions de retorn de la població estrangera en edat activa.

 Canvi de rol de la dona en la societat i dins de l’estructura familiar que es tradueix en un augment en
les darreres dècades de la seva taxa d’activitat. La major afectació de la crisi, inicialment, en els
sectors  masculinitzats  de  l’economia,  desencadenaria  una  major  entrada  de  les  dones  al  mercat
laboral actiu per a sostenir l’economia familiar i el seu grau d’independència.

 Increment de la taxa d’escolarització. La manca de sortides laborals incrementa la projecció i expectatives
entorn de la trajectòria formativa dels i les joves. L'educació es converteix, doncs, en una estratègia de
gestió de la crisi: es percep la necessitat de formar-se qualitativament per optar a la inserció laboral.

 Emigracions  de  la  població  jove  autòctona  a  la  recerca  de  noves  (o  millors)  oportunitats  laborals.
Quantitativament és  una dada  difícil  de conèixer,  no obstant  això,  des  de  2009,  el  nombre de  joves
vallencs  residents  a  l'estranger  s'ha  incrementat  un  100%  (passant  de  57  persones  a  119  el  2016).
Qualitativament  és  un  fenomen  preocupant,  doncs,  sol  estar  relacionat  amb  persones  amb  alt  nivell
formatiu.

La crisi econòmica ha tingut conseqüències profundes sobre el mercat de treball. L’evolució de l’atur (tant per
homes com per dones) és, en termes generals, creixent a partir de l’any 2007, però que s’accentua especialment
a  partir  de  l’any  2008,  moment  en  què  esclata  la  crisi  econòmica.  Entre  abril  de  2007  i  abril  de  2010,
l’increment del volum de persones joves en atur a Valls ha estat d’un 121%. Unes dades que posen de manifest
el fort impacte de la crisi econòmica en el mercat de treball. No obstant això, a partir d'aquesta data i fins a
gener de 2017, el volum de persones joves en atur inicia un descens paulatí, reduint-se en un 50% el volum de
joves vallencs que es troben en aquesta situació. Aquesta dinàmica, ha representat que el pes dels joves vallencs
en situació d'atur hagi descendit significativament: si  el 2005 el 45% de les persones en atur a Valls eren
persones joves, a gener de 2017, només representen el 23%.
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______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Continu de Població i l'Enquesta de Població Activa (EPA).

La disminució de la taxa d'atur, però, més enllà de ser una dada positiva i que marca una nova tendència, amaga
una altra realitat: no augmenta la quantitat de persones joves ocupades (hi ha menys ocupats joves a 2016 que
el 2012), sinó que disminueix el denominador de la taxa (la quantitat de joves actius). Per altra banda, en el cas
dels joves, existeixen grans diferències entre el nombre d'aturats registrats (a les oficines de treball) i l'estimació
de l'EPA, que es deu principalment a dues raons10:

• Els joves acostumen a fer un menor ús dels serveis públics d'ocupació, ja sigui perquè no és obligatori o
perquè busquen la primera feina i no tenen dret a prestació.

• No es consideren aturats registrats els joves que estudien.

10 Butlletí de joves i mercat de treball. 1r trimestre de 2016. Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i 
Ocupació (maig de 2016).
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______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Tarragona (MERCURI).

______________________________________________________________________________________________________
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

El volum de contractes anuals realitzats a persones joves de Valls a 2015 van representar el 30% del total, que
és força superior al seu pes en el total de la població potencialment activa (del 22,5%). Això explicaria, en part,
les baixes taxes d'atur juvenil a la ciutat.

Existeixen  elements  que  indiquen  un  elevat  grau  de  dinamisme  del  mercat  laboral  a  Valls.  Les  dades
disponibles  de  l’Observatori  d’Empresa  i  Ocupació  de  la  Generalitat  ens  permeten  aprofundir  en  la
caracterització i el coneixement de la situació de les persones en situació d’atur en quant a la durabilitat de la
seva  situació.  Aquesta  és  mesurada  a  través  de  la  durada  de  la  demanda  d’ocupació  és  a  dir:  el  temps
transcorregut des del dia en què es va produir l’alta com a demandant fins al darrer dia del mes de referència de
les dades. La finalitat d’aquesta anàlisi és poder identificar factors de risc entre la població, en tant que llargs
períodes  de  temps  en  situació  de  desocupació  poden  generar  comportaments  o  situacions  de  major
vulnerabilitat.

108

Contractes a joves Contractes totals %
2011 2857 7460 38,3
2012 2299 6382 36,02
2013 2601 7331 35,48
2014 2579 8515 30,29
2015 3028 9974 30,36
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_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. S'ha
utilitzat com a mes de referència el gener de cada any.

• L'evolució temporal tendeix a un increment de les persones en atur de llarga duració (superior als dos
anys), tant per homes com per dones, a pesar que és aquest últim col·lectiu qui presenta uns majors
percentatges.

• Per contra el percentatge de població jove com a demandant d'ocupació de curta duració (inferior als 6
mesos), ocupa el gruix principal del total de persones joves en situació d'atur. Un fenomen estretament
relacionat amb les característiques del mercat  de treball  vigent amb una elevada temporalitat  en les
contractacions  (especialment  en  el  col·lectiu  de  població  jove)  i  que  comporta  entrades  i  sortides
constants com a persones ocupades.

• El 65% de les persones que porten més de dos anys en situació d'atur són dones.  Aquest fet, situa al
col·lectiu  femení  en  una situació  de  major vulnerabilitat,  ja  que implica  la  finalització  de  les
prestacions d’atur. 

2.3. Feminització de la precarietat

«Si la segregació ocupacional horitzontal explica la major presència de dones en els sectors menys prestigiats
i precaris, la segregació vertical fa evident les barreres que troben les dones a l’hora d’accedir als sectors més
qualificats  i  masculinitzats.  Unes  barreres  que  perviuen  en  les  anomenades  cultures  organitzacionals,  on
novament el presentisme i les llargues jornades laborals perjudiquen la promoció laboral de les dones. Es
tracta d’unes cultures marcades per normes no necessàriament escrites però sempre afavoridores del món
masculí, i on les decisions es prenen en espais i temps on les dones no acostumen a ser-hi. Finalment, es tracta
de sectors on la remuneració basada en els complements salarials sol ser molt habitual, a més de discrecional,
provocant forts perjudicis a les dones.»11

Comparativament, les taxes d'atur (estimades) de la joventut a Valls són significativament inferiors a les del
conjunt del Camp de Tarragona (i de Catalunya), corresponent a un 23,2% pels joves de 16 a 24 anys i una taxa
del 15,5% pel de 25 a 34 anys. Però, l'impacte de la crisi econòmica sobre el mercat de treball no és igual ni per
sexes ni pel grup d'edat de referència. L’increment de les taxes d’atur durant els primers anys de crisi és molt
major entre els homes joves, passant del 7,3% el 2008 al 17% el 2010, pel grup de 25 a 34 anys, i del 14,6% a
un 26,4% pel grup de 16 a 24 anys. En el cas de les dones, a pesar que l’increment de les taxes d’atur són molt
significatives durant aquest mateix lapse de temps, són inferiors a les masculines en el cas del grup més jove
(de 16 a 24 anys) per la major permanència de les dones en els estudis (menys població activa), però són
superiors  en  el  col·lectiu  juvenil  de  més  edat  (de  25  a  34  anys).  A partir de  2014,  s'inicia  un descens
significatiu de les taxes d'atur juvenil a la ciutat de Valls, fins a arribar (a gener de 2016), a valors del
20% pel grup d'edat més jove i d'un 11% pels de 25 a 34 anys. 

Es produeix, doncs, una evolució diferencial del volum de persones a l’atur segons el sexe de referència. Si bé
fins al moment la crisi havia tingut una major afectació entre els homes que entre les dones (reduint així les
diferències entre les taxes d’atur d’ambdós sexes), en tant que els sectors d’activitat més afectats per la crisi
eren predominantment masculins com la construcció o el sector automobilístic). A partir de 2014 es produeix

11 Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB:
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/l-8217-escletxa-salarial-entre-homes-i-dones-al-mercat-de-treball-
1345469002000.html?noticiaid=1345700162497
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Homes Dones

Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos De 12 a 24 mesos Més de 2 anys Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos De 12 a 24 mesos Més de 2 anys

2010 70,36 17,27 11,09 1,28 60,52 19,31 17,29 2,88

2011 71,33 14,46 11,08 3,13 58,19 18,42 17,54 5,85

2012 73,37 14,62 9,40 2,61 62,80 13,69 15,18 8,33

2013 69,00 15,90 13,21 1,89 61,34 17,65 13,73 7,28

2014 67,86 13,69 13,10 5,36 58,00 15,71 18,57 7,71

2015 66,30 17,13 9,94 6,63 62,35 19,61 10,59 7,45



un canvi de tendència, moment a partir del qual l’atur està afectant amb més força al col·lectiu femení, una
dinàmica que es manté al llarg dels últims anys. En valors absoluts, a gener de 2016, hi havia un total de 429
joves en situació d'atur (a gener de 2009 eren 784 persones), dels quals un 43% eren homes i un 57% dones (a
2010 la proporció de dones joves en atur era del 44,2%).

La contractació temporal s'ha convertit en un fenomen estructural en el mercat de treball a l'Estat espanyol, amb
independència  de  la  conjuntura  econòmica.  És  una  realitat  que  té  especial  incidència  en  la  població  jove
ocupada i que se situa entre el 90 i el 95% del total de contractacions realitzades a Valls, sense distincions de
sexe. També té especial rellevància que, del total de contractes temporals realitzats a Valls, el 2015, el 65% era
per contractes inferiors a 1 any (i un 55,2% inferior als tres mesos).

______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

La contractació temporal, porta implícit a la vegada, un dèficit en les prestacions del subsidi d'atur, doncs a
2014, tant sols el 9,4% dels joves catalans cobraven aquesta prestació (a 2009 eren el 26%). Segons indica el
butlletí de joves i mercat de treball (1er trimestre de 2016): »l'ocupació juvenil ha intensificat el seu ritme de
creixement (+4,7%). Però només s'ha creat ocupació assalariada i, exclusivament, amb contracte temporal».

Distribució de la contractació segons sexe i tipus de contracte (població jove de Valls)

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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Temporals Indefinits
Homes Dones Homes Dones 

2009 67,3 32,7 49,9 50,1
2010 66,8 33,2 50,7 49,3
2011 63,4 36,6 55,4 44,6
2012 63,3 36,7 52,4 47,6
2013 62,1 37,9 64,2 35,8
2014 57,2 42,8 55,9 44,1
2015 58,0 42,0 57,3 42,7



La precarització del mercat laboral en les dones, es posa també de manifest amb l'increment de la contractació
temporal en aquest col·lectiu (augment del 35% des de 2009, davant de la disminució del 9,7% en el cas dels
homes) i la disminució dels contractes indefinits (en un 30% des de 2009 en el cas de les dones i d'un 5,2% en
el cas dels homes). Finalment, el 42% del total de contractes realitzats a 2015 a persones joves de la ciutat eren
dones (58% pels homes).

Més enllà que la modalitat de contractació temporal és la fórmula més estesa en els darrers anys, aquesta és a
més d’una durabilitat molt baixa,  la qual cosa repercuteix inevitablement en la planificació i  percepció de
predictibilitat de les trajectòries de les persones. La generalització d’aquest tipus de situacions (augment de
la incertesa de futur) repercuteix en un augment de les probabilitats del risc de caure en situacions
d’exclusió social.

Tot i que no existir dades a nivell local sobre els ingressos de les persones joves, pel conjunt de Catalunya,
entre 2010 i 2013, s'ha reduït un 25% per la població de 16 a 24 anys; un fenomen que s'accentua en el cas de
les dones, amb una disminució del 31% (i per sota dels 750 euros mensuals, accentuant així l'escletxa salarial
entre  sexes)12.  El  2014, però,  s'inicia un canvi de tendència,  amb lleugers increments de sou,  tot  i  que es
mantenen les diferències salarials entre sexes.

Estructura salarial per sexes i grups d'edat (Catalunya)

_____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT.

12  Estat de la Joventut 2015. Observatori Català de la Joventut. Generalitat de Catalunya (2015).
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_____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT.

2.4. Atur per sectors d’activitat: la segregació horitzontal

La desocupació per  sectors  d’activitat,  també difereix de manera  significativa  segons  el  sexe i  denota  les
prioritats i especialitzacions del mercat de treball. El sector serveis és el principal sector d’ocupació de les
dones de la ciutat, la qual cosa es tradueix en què a 2016 (gener) un 71% de les dones joves a l’atur ho són en
aquest àmbit de l’economia. Un percentatge que es redueix fins al 56,5% en el cas dels homes. Per contra, la
presència de dones en sectors com la construcció i l’agricultura és pràcticament testimonial.

Encara que, actualment, sigui el sector serveis el que presenta el percentatge més elevat d’aturats/es, aquest
només reflecteix el pes del sector terciari en l’economia local.  Els sectors que percentualment més han
disminuït el seu percentatge d’aturats/es joves en els darrers anys són la construcció i el sector industrial.
Aquest fenomen pot ser atribuïble a:

• Recuperació  dels  sectors  econòmics  que  inicialment  més  afectats  es  van  veure  per  la  crisi
(especialment la construcció i  la indústria). Es torna,  en aquest cas,  als escenaris  previs a  la crisi
econòmica.

• Reconversió de la població jove activa cap a sectors econòmics amb major capacitat d'absorció (sortida
com a demandants d'ocupació d'aquests sectors per altres).

• Existeix, però, una dificultat creixent d'absorbir els nous actius al mercat de treball (població jove
sense  ocupació  anterior)  que  s'incrementa  al  llarg  del  període  estudiat  i  que  presenta  majors
percentatges en el cas del col·lectiu jove femení.

Distribució de les persones aturades joves per sexe i sector d'activitat (Valls)

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. S'ha
utilitzat com a mes de referència el gener de cada any.

Es constata, doncs, les dificultats creixents (tot i que s'intueix un canvi de tendència a 2016) entre les dones
joves per accedir a un primer treball remunerat: si a 2010 del total de persones joves demandants de primera
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Homes Dones

Agricultura Indústria Construcció Serveis Total Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

2010 8,53 18,55 21,32 47,33 4,26 100,00 1,44 22,77 4,03 69,16 2,59 100,00

2011 9,40 16,39 17,35 52,05 4,82 100,00 1,46 14,04 2,92 74,85 6,73 100,00

2012 8,62 19,32 10,44 56,66 4,96 100,00 2,38 12,80 1,79 74,11 8,93 100,00

2013 10,24 17,52 12,13 55,80 4,31 100,00 1,68 8,96 1,96 80,39 7,00 100,00

2014 14,29 13,69 11,61 53,57 6,85 100,00 2,00 11,14 1,14 72,86 12,86 100,00

2015 19,38 7,36 6,59 54,26 12,40 100,00 1,75 7,37 0,70 68,77 21,40 100,00

2016 14,67 8,70 6,52 56,52 13,59 100,00 1,22 7,76 1,22 71,02 18,78 100,00

Sense 
ocupació 
anterior

Sense 
ocupació 
anterior

Menors de 25 anys De 25 a 34 anys Mitjana conjunt població

2008 14433,4 12177,99 13371,85 22778,35 18723,1 20770 26353,89 19928,48 23375,54

2009 13905,95 11595,12 12754,9 22913,66 19612,89 21321,57 26901,3 20467,14 23851,31

2010 15347,46 12944,37 14118,39 22819,09 19804 21346,22 27601 21042,14 24449,19

2011 13343,87 11275,31 12278,77 22759,05 19283,64 20975,62 28025,61 20799,94 24499,32

2012 12357,17 10220,34 11339,79 21887,21 18672,28 20235,8 27836,4 20931,07 24436,39

2013 12016,2 8948,92 10471,48 20806,13 17760,41 19250,22 27684,3 20740,55 24253,73

2014 13589,54 10257,65 11835,17 21725,29 18374,8 20051,79 27447,71 20324,88 23927,17

        Homes         Dones         Total         Homes         Dones         Total         Homes         Dones         Total



feina un 31% corresponia al col·lectiu femení, a 2016 el percentatge és ja d'un 65%. 

2.5. La dualitat laboral: l’atur segons nacionalitat

Existeixen diferències en el comportament del mercat laboral de Valls, segons l'origen de la població? Més
enllà de les variables edat i sexe, les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat permeten
una primera aproximació a la situació del mercat de treball de la població de nacionalitat estrangera. Aquest és
un fet important, si tenim en compte que, en molts dels casos es tracta de “població en risc d’exclusió social”
des del punt de vista socioeconòmic i per tant, cal estudiar amb deteniment la seva situació laboral.

Abans  d’analitzar  la  realitat  laboral  de  la  població  estrangera  cal  tenir  en  compte  l’evolució  demogràfica
d’aquest grup de població en el context de la ciutat. El creixement del volum de població estrangera jove, ha
estat, igual que en el conjunt de Catalunya, molt significatiu. L’any 2000 el nombre de ciutadans joves residents
a la ciutat de nacionalitat estrangera sumaven un total de 122 persones. L’any 2009 aquest grup de població
arriba al seu màxim històric amb 1.895 persones, passant a representar de l’1,9% de la població jove l’any 2000
a un 26,5% el 2009. L’inici de la crisi econòmica, però, implica el decreixement dels joves estrangers, amb
major intensitat entre el col·lectiu masculí.

L’evolució de l’atur de la població estrangera presenta, en general, una dinàmica semblant a la del conjunt de la
població jove, però amb certes diferències que cal posar de manifest. Per una banda, s’observa un increment
molt  pronunciat  entre  el  2007  i  el  2011,  quan  el  nombre  de  joves  estrangers  en  situació  d’atur  es  veu
incrementat en un 263%, mentre que pel conjunt de la població jove aquest increment és d'un 120%. Després
del fort impacte inicial de la crisi sobre el mercat de treball, el nombre d'estrangers joves en atur inicia un
descens fins a dia d'avui de l'ordre del 48% (sent del 50% pel conjunt de la població jove). Aquests fets constaten
diferents fenòmens:

 El  grup  de  població  més  perjudicat  per  la  crisi  econòmica  continuen  sent  les  persones  estrangeres,
especialment les dones, on l’impacte ha estat molt superior al de la població no estrangera.

 S’inicia un modest procés de retorn al país d’origen de les persones joves estrangeres, la qual cosa es tradueix
en una disminució de la població activa i en una reducció dels indicadors d’atur, a partir del 2012.

 Les ocupacions laborals de la població estrangera estan molt més diversificades que els de la població jove
autòctona (més terciaritzada)  amb un pes destacat de l’agricultura en el cas dels homes (vinculat, doncs a
l’estacionalitat laboral dels períodes estivals o en temporades de recol·lecció agrària). En el cas de les dones
joves estrangeres, les dificultats d'inserció al mercat laboral són significativament superior al de les dones
autòctones.  Un 33% d'aquest  col·lectiu  és  aturada  sense  ocupació  anterior  (doblant  el  percentatge  de  la
població femenina jove autòctona). 

A pesar de la sobrepresentació de la població estrangera desocupada (representen el 29% del total de joves en
atur, molt per sobre del seu pes en el total de la població jove, que és del 20,7%) cal tenir en compte que
l’estructura demogràfica d’aquest grup de població és majoritàriament població potencialment activa: el 40%
de la població estrangera de Valls s’ubica en la franja d’edat entre els 15 i els 34 anys. L’estructura de població
d’aquest  col·lectiu  comporta  que  hi  hagi  una  major  participació  dins  del  mercat  laboral  de  la  població
estrangera en comparació amb la  població de nacionalitat  espanyola i  per  tant,  es  vegi  més afectada pels
vaivens de la conjuntura econòmica.
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_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Quin és el perfil educatiu de les persones joves en situació d'atur a la ciutat? Majoritàriament, la població jove
de Valls que es troba sense ocupació el seu nivell formatiu són estudis secundaris, tot i que amb diferències
entre sexes i segons la nacionalitat de la persona.
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26,32

5,26

15,79

34,21

18,42

Distribució de demandants d'ocupació per sectors d'activitat. Homes estrangers, 2016

Agricultura
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Construcció
Serveis
Sense ocupació anterior

5,22

13,91

4,35

53,91

22,61

Distribució de demandants d'ocupació per sectors d'activitat. Homes autòctons, 2016
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_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

La realitat, doncs, varia segons el sexe, amb dissimilituds importants:

• Major afectació de l’atur en les dones amb nivell universitari.

• Major afectació de l’atur en les dones sense estudis, col·lectiu amb elevada vulnerabilitat social i
econòmica, especialment entre les dones estrangeres que representen un 18% del total.

115

5,26
5,26

94,74

Homes estrangers, 2016

Sense estudis 

Estudis primaris
Estudis secundaris

Estudis universitaris

3,481,74

91,30

5,22

Homes autòctons, 2016

Sense estudis 

Estudis primaris

Estudis secundaris

Estudis universitaris

17,81

12,33

76,71

5,48

Dones estrangeres, 2016

Sense estudis 

Estudis primaris

Estudis secundaris

Estudis universitaris

2,012,01

85,91

12,08

Dones autòctones, 2016

Sense estudis 

Estudis primaris

Estudis secundaris

Estudis universitaris



3. Habitatge, emancipació i formes de convivència13

3.1. La independència (residencial) dels joves: utopia o realitat?

Un dels pilars de la transició a la vida adulta ha estat, històricament, el pas de la llar d'origen a la creació d'una
llar  pròpia  (també  conegut  com emancipació  residencial  o  domiciliària).  El  comportament  del  mercat  de
l'habitatge a l'Estat espanyol, lluny de facilitar aquesta transició, s'ha convertit (des d'abans de la crisi) en un
obstacle pels joves, ja sigui pels elevats preus (tant de compra com de lloguer), pels baixos salaris dels joves,
per l'elevada temporalitat dels contractes o, per les dificultats actuals d'accés al crèdit. El context actual ha
afavorit, a més, que aquest fenomen (l'emancipació) hagi deixat de ser irreversible, això implica el creixement
d'opcions (abans molt minoritàries) com el retorn a la llar d'origen (del 4,6% a 2012 al Camp de Tarragona) o
un retard en la creació d'una nova llar. 

Com ha afectat la crisi en el comportament emancipatori dels joves? Ha influït la disminució dels preus de
l'habitatge arran de la crisi amb el comportament dels joves?

Evolució de la taxa d'emancipació entre la població de 15 a 29 anys. Catalunya, 2000-2016

_____________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Catalana de la Joventut (indicadors sobre la joventut).

La  crisi  econòmica,  tal  i  com també  succeeix  en  l'àmbit  del  treball  o  els  estudis,  ha  tingut  un  impacte
significatiu  en  el  mercat  de l'habitatge  i  la  capacitat  d'emancipació dels  joves de la  ciutat.  Les dificultats
econòmiques dels joves es tradueixen en una disminució de la capacitat per construir un projecte domiciliari
propi fora de la llar d'origen. Pel conjunt de joves catalans (de 16 a 29 anys), la taxa d'emancipació va arribar el
2007 fins al 32,6%, moment a partir del qual, s'inicia un descens progressiu fins a 2015, situant-se en el 24,2%
(només 1 de cada 4 joves es trobava vivint fora de la llar familiar d'origen). No obstant això, les anteriors dades
no incorporen el grup d'edat dels 30 als 34 anys, edats en què es produeix (donat el retard en el calendari) el salt
majoritari a l'emancipació residencial.

La disminució del preu de l'habitatge a Catalunya (superior a un 40%, tant de compra com de lloguer) en els
darrers anys de crisi, no ha estat un element que hagi influït positivament en el comportament emancipatori dels

13 Les dades i indicadors sobre l'emancipació juvenil de Valls són inexistents, ja que el nivell de desagregació
territorial màxim pels estudis i enquestes relacionats amb aquest àmbit són del Camp de Tarragona, el conjunt de
Catalunya i l'Estat espanyol. No obstant això, hem de pressuposar que el comportament residencial dels joves del
Camp és extrapolable al dels joves vallencs. Sota aquesta premissa, aquest apartat treballa amb dades territorials
de caràcter superior,  però també s'han realitzat projeccions i estimacions per la joventut  de la ciutat,  com a
mesura aproximativa a la realitat local.
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joves. Lluny d'això, la generalització de la precarietat i les incerteses de futur (especialment econòmiques)
prevalen per sobre del comportament del preu de l'habitatge. En el cas dels joves vallencs, la combinació dels
factors de la crisi (exògens) i la disminució del seu volum (endògens) ha provocat un descens del 40% dels
joves de 16 a 29 anys emancipats, situant-se a nivells de principis de segle XXI.

_____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Catalana de la Joventut (indicadors sobre la joventut).

Desagregant les dades pel Camp de Tarragona (dades de 2012 de l'Enquesta a la joventut de Catalunya), aquest
és  l'àmbit  territorial  amb els  percentatges  d'emancipació  més  baixos  de  Catalunya,  que  pel  conjunt  de  la
població de 15 a 34 anys és del 55,9% (un 57,5% en el cas del conjunt de Catalunya). Altres variables que
introdueixen lectures més acurades del comportament emancipatori dels joves són:

• Les dones catalanes tenen percentatges significativament superiors d'emancipació que els homes (sent
del 60,9% en el primer cas i d'un 54,3% en el segon).

• Els joves estrangers que viuen a Catalunya presenten elevades taxes d'emancipació (un 78,8%), davant
del  49,2% de  la  població  de  nacionalitat  espanyola.  És  a  dir,  la  meitat  dels  joves  que  viuen a
Catalunya (de nacionalitat espanyola) de 15 a 34 anys no estan emancipats.

• El pas a l'emancipació domiciliària es dóna als 25 anys de mitjana (24,7 anys en el cas del Camp de
Tarragona).
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Dades projectades per a la població jove de Valls, 2012

Notes metodològiques: la totalitat de joves emancipats/no emancipats es basa en els percentatges del Camp de Tarragona. Per a la
resta de projeccions s'utilitzen les dades del conjunt de Catalunya.
______________________________________________________________________________________________________
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de la joventut a Catalunya 2012.

Existeixen  altres  factors  que  han  influït  en  el  descens  de  l'emancipació  juvenil?  L'Estat  del  Benestar  es
caracteritza  per  introduir  en  el  seu  marc  d'intervenció,  polítiques  que  permeten  corregir  certs  graus  de
desigualtat social i econòmica, procurant per la igualtat d'oportunitats i la preservació dels drets bàsics de les
persones (entre ells, l'accés a l'habitatge). Durant anys, les polítiques de joventut de l'administració havien fet
una aposta important en matèria d'habitatge i de suport econòmic als joves que es volien emancipar, en part per
pal·liar la dinàmica alcista dels preus dels habitatges. La crisi però, també ha limitat la capacitat d'intervenció
de l'administració pública per les reduccions pressupostàries. 

_____________________________________________________________________________________________

Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, Departament de Territori i Sostenibilitat.

A causa d'això, els ajuts a l'habitatge destinats a joves (al Camp de Tarragona), passa d'un 81,2% del total
d'ajudes a l'habitatge el 2009 a un 33,7% el 2015. No obstant això, el Camp de Tarragona continua sent una de
les demarcacions amb major percentatge d'ajudes destinades al col·lectiu de joves.
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Total 3473 2740

Dones 1823 1170

Homes 1748 1471
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Estranger 1201 322
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3.2. Tipus d'habitatge. Del règim de propietat al règim de lloguer: a la recerca de noves fórmules.

Les llars catalanes (i del conjunt de l'Estat) s'han caracteritzat històricament per presentar un elevat percentatge
de llars amb règim de propietat de l'habitatge. En el cas català, el 2011, el 74,3% de les llars ho feien amb règim
de propietat, mentre que el lloguer no assolia la xifra del 20%, a pesar que amb la crisi econòmica aquest
sistema d'accés a l'habitatge s'ha vist incrementat amb el temps. Uns percentatges semblants els trobem a la
ciutat de Valls, on el règim de l'habitatge predomina el sistema de propietat privada (representant un 77,4% del
total de llars) i amb una evolució a la baixa en els darrers anys, igual que el del conjunt català. És un fet, doncs
que, en temps de crisi, els habitatges de lloguer agafen un major protagonisme.

Distribució de l'habitatge habitual per règim de tinença (Valls)

______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT (a partir del Cens de població i habitatges de l'INE).

No obstant això, és la propietat el règim d'habitatge habitual entre els joves? S'adequa el règim de tinença
privada amb la  realitat  actual  d'aquest  col·lectiu?  Les dades  dels  joves  catalans/es  mostren un canvi  molt
significatiu en el règim de tinença de la llar: de l'inici de la crisi ençà, el règim principal dels habitatges ocupats
per joves de Catalunya ha deixat de ser el de propietat: de representar el 65,7% el 2002 ha passat a un 42,2% el
2012. Les incerteses de futur, vinculat a situacions laborals inestables, i a les dificultats objectives per a la
concessió d'hipoteques i, a pesar del fort descens del preu de l'habitatge, són factors que han contribuït doncs, a
què  els  joves  (amb les  darreres  dades  publicades)  catalans  optin  en  la  seva  trajectòria  emancipadora  per
sistemes de tinença d'habitatges més flexibles, com ho és el règim de lloguer. Tot i que, la preferència pel
conjunt de la població (tot i que en descens) és la tinença en propietat de l'habitatge on es resideix. Per sexes,
les dones presenten una preferència major que els homes amb el règim de propietat de l'habitatge on resideixen.

____________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de la joventut a Catalunya 2012.
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_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.

L'evolució del nombre de contractes de lloguer a Valls, clarament alcista, posa de manifest el pes creixent i la
major preferència d'aquesta modalitat per part de la població (amb un increment del 68,6% entre 2008, any
d'inici de la crisi i el 2015).  La crisi ha modificat doncs, els patrons i preferències de la població de la
ciutat en matèria d'habitatge.

Però, a pesar de l'increment de la demanda dels habitatges de lloguer en els darrers anys, el preu mitjà del
lloguer ha disminuït en el conjunt de Catalunya pel període 2008-2014 un 20% (un 25% en el cas de Valls),
moment a partir del qual, el preu apunta un lleuger increment. A pesar que, l'evolució del preu del lloguer és
anàloga pel conjunt de territoris analitzats (veure gràfica que segueix), existeixen diferències molt significatives
segons el territori de residència de les persones. El preu mitjà de lloguer a Valls és un 45% inferior al de la
mitjana catalana, la qual cosa posa de manifest l'existència de la segregació territorial generada pel preu del
parc de l'habitatge a Catalunya. L'esforç econòmic per emancipar-se d'un jove vallenc és, doncs, molt inferior al
que pugui realitzar un jove de Barcelona, de l'àrea metropolitana o de la ciutat de Tarragona. 

Aquesta dada contrasta però, amb la poca o nul·la promoció d'habitatge de protecció oficial a Valls, en els
darrers deu anys (l'última promoció acabada d'HPO a la ciutat va ser el 2005), a pesar que des de 2012, el
nombre de persones inscrites com a sol·licitants d'HPO al municipi ha crescut un 30,7%, sent el 2015 de 413
persones. 
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Quadre comparatiu del preu del lloguer: Alt Camp, Valls, Camp de Tarragona i Catalunya

*en la gràfica només s'indica el preu del lloguer de Valls.

____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.

____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya.
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_____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat (Secretaria d'Habitatge).

3.3. Formes de convivència: cohabitació vs matrimoni

Quins són els patrons dels joves en la creació de la nova llar? Viuen sols o en parella? Ha modificat la crisi les
formes de convivència?

La radiografia de les últimes dades disponibles (2011) a Valls, ens mostren que el patró predominant  de les
llars és el model tradicional (convivència-amb independència de l'estat civil- de parella amb fills/es a càrrec)
que representa el 38% del total de llars (no obstant això, el 1996 representava el 50% del total), seguit dels
nuclis constituïts per una parella sense fills/es al nucli familiar (amb un 25,4%, però amb un pes creixent
respecte dels anys anteriors). Destacar també l'increment de les llars unipersonals (persones que viuen soles),
que ja representen el 21,7% del total de llars (el 15,9% el 1996), ja sigui per l'increment de persones joves que
decideixen viure soles o per persones d'edat avançada en viudetat. Les famílies monoparentals, per altra banda,
representen el 10% del total (amb un lleuger increment de dos punts percentuals al llarg dels últims anys). No
obstant això, la joventut presenta uns patrons en la configuració de la llar sensiblement diferents als del conjunt
de la població. 

Al Camp de Tarragona, el 55,8% dels joves de 15 a 34 anys, no viuen en parella, mentre que el 44,3% viu amb
la parella (dades lleugerament superiors a les del conjunt de Catalunya). Els patrons, però, no són iguals per
tots els grups d'edat que configuren la joventut. En el cas del grup de 30 a 34 anys, en un 42% dels casos
(model predominant), viuen en parella (en matrimoni), un 30% conviuen amb la parella fora del matrimoni i un
29% no viu en parella. Per sexes es produeixen també diferències significatives, doncs les dones presenten
percentatges més  elevats  de  convivència  en parella  (46%, davant del  41% dels  homes).  I  en el  cas de la
població  jove  nascuda  fora  de  l'Estat  les  formes  de  convivència  fora  de  l'àmbit  de  la  parella  són
significativament menors que en el cas de la població nascuda a l'Estat espanyol (un 49,3% davant d'un 62,2%),
dominant les llars de parelles casades (amb un 33,6%), mentre que les parelles estrangeres fora del matrimoni
representen només un 17% davant del 22% dels nascuts a l'Estat). 

Extrapolant les dades del Camp de Tarragona (2012) a la joventut vallenca, els resultats serien el següents:
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Dades projectades per a la població jove de Valls, 2012

______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de la joventut a Catalunya 2012.

Pel  que  fa  les  persones  joves  emancipades  al  Camp de  Tarragona,  la  convivència  en  parella  és  la  forma
majoritària (representen el 73,4% dels casos), amb un pes superior a la mitjana catalana (69%). D'aquests, un
35,2%  ho  fa  sense  descendents  a  la  llar  (fills/es)  i  un  38,2%  conviuen  amb  fills/es.  Altres  formes  de
convivència,  amb un pes menor són les  persones joves que viuen soles (un 10,7%) o els  que viuen amb
companys/es (11,4%).

3.4. Reproducció dels vells patrons: la dona al centre de la llar

Al llarg de les últimes dècades, la dona s'ha incorporat massivament al mercat de treball productiu, no obstant
això, cal veure com incideix aquesta realitat sobre el treball «reproductiu», és a dir, les tasques vinculades a la
llar o a la cura d'ascendents i descendents. Diferents estudis han posat de manifest que, continua sent la dona
sobre qui recau el pes del treball reproductiu. Però, reprodueixen els joves, avui, els patrons i rols tradicionals
de parella a les llars?

L'Enquesta  a  la  joventut  de  Catalunya  2012,  ens  permet  observar  alguns  comportaments  en  relació  a  la
distribució de les tasques de la llar i sobre la cura dels fills/es, pel conjunt de joves catalans i del Camp de
Tarragona. En relació a les parelles joves amb fills/es a la llar, en un 70% dels casos és la dona qui s'ocupa
principalment de la cura d'aquests (davant del 19% dels homes); tant sols en un 24% dels casos hi ha un
repartiment equitatiu d'aquestes tasques. Pel que fa a les tasques pròpiament de la llar i la seva distribució en les
parelles joves, s'observa:

• En un 65% dels casos és la dona qui s'ocupa habitualment de cuinar (enfront del 30,2% dels homes).

• El temps setmanal dedicat a les tasques domèstiques és de gairebé 15 hores en el cas de les dones i de
10 hores en el cas dels homes.

• Les dones són qui s'encarreguen també habitualment de la neteja de la llar (en un 61% dels casos,
davant del 9,7% dels homes). Només en un 30% dels casos hi ha repartiment equitatiu.

• En un 73% dels casos és la dona qui habitualment s'ocupa de la neteja de la roba, mentre que només un
10,5% dels homes ho assumeix habitualment.

• Només en el cas de les tasques vinculades a les reparacions de la llar són els homes qui se n'ocupen
principalment (en un 77% dels casos), i  tant sols en un 9,2% dels casos és la dona qui assumeix
aquesta tasca.      

En general, doncs, hi ha una distribució poc equitativa de les tasques reproductives entre les persones joves que
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Total 1299 1274 3641

Dones 789 644 1616

Homes 563 631 2025

Espanyol 750 1027 2916

Estranger 512 261 752

De 15 a 19 anys 0 21 1236

De 20 a 24 anys 93 151 1129

De 25 a 29 anys 283 453 796

 De 30 a 34 anys 228 158 158

Viu amb el/la 
cònjuge 

(casat/ada) 

Viu en parella 
(fora del 

matrimoni)

 No viu en 
parella



viuen en parella, i la dona continua assumint el pes principal d'aquestes. Això implica en molts casos, una
sobrecàrrega per les dones, ja que més enllà del treball reproductiu també està activa al mercat de treball. Els
rols  tradicionals  de  gènere  (amb una  distribució  asimètrica  de  les  càrregues  de  treball),  doncs,  continuen
vigents en la joventut actual. Només en el cas de les parelles on l'home té estudis universitaris i la dona treballa
les mateixes o més hores que l'home hi ha una distribució més equitativa de les tasques domèstiques.

4. Educació 
«...és important destacar el paper que ha de tenir el sistema educatiu en la reducció de les desigualtats socials. De
fet, a Catalunya la millora del nivell educatiu ha estat un mecanisme fonamental per impulsar el procés de mobilitat
social ascendent que s'havia produït durant la segona meitat del segle XX. No obstant això, algunes característiques
actuals del funcionament del sistema educatiu faciliten la reproducció de les desigualtats socials i contribueixen a
aturar la mobilitat social de les persones joves.»

Guia d'estratègies de millora educativa. Com incidir en l'èxit educatiu de les persones joves des de les polítiques locals de
joventut. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Família (juliol de 2016). Pàg. 16-17.

4.1. La trajectòria formativa com a factor de classe

La formació es constitueix com un element central per analitzar els processos de transició dels joves cap al món
del treball, però ha estat tradicionalment un factor pel manteniment o l'ascens social o de classe. La trajectòria
educativa i formativa dels joves condicionen altres processos vinculats a la joventut: l'entrada al mercat de
treball, l'emancipació residencial, la creació d'un nucli familiar...És per tant, un factor a considerar no només
per la trajectòria individual dels joves, sinó també pel grau de reproducció de les estructures socials vigents.

Ha  propiciat,  el  context  de  crisi  econòmica,  un  allargament  de  les  trajectòries  educatives  dels  joves?  Si
comparem les dades de l'Enquesta a la joventut de Catalunya pel període 2007 (precrisi) i 2012 (crisi) al Camp
de Tarragona, i contràriament a la lògica que en temps de destrucció d'ocupació s'incrementa el percentatges de
joves estudiants, els resultats ens demostren el contrari:  si el 2007, el 33,8% dels joves del Camp estaven
estudiant, aquesta xifra es redueix a un 27% el 2012 (sent la segona demarcació amb el percentatge més baix).
El fet que 7 de cada 10 joves del Camp no estudiïn és un factor a tenir en compte amb conseqüències en les
trajectòries vitals dels joves i el seu futur laboral. 

Les pautes estudiantils, però, difereixen significativament segons el sexe, l'edat i la procedència de la persona.
Així, per exemple, són les dones joves qui presenten pel conjunt del Camp de Tarragona una major propensió a
formar-se (en un 30,1% dels casos estudien, davant del 24,3% dels homes); per contra, les persones estrangeres
presenten uns percentatges d'estudiants de només el 15,9% (la meitat que en el cas de la població jove de
nacionalitat espanyola).

Existeixen, però d'altres factors estructurals que incideixen en la continuïtat dins del sistema educatiu de les
persones joves, com són la nacionalitat i el nivell d'estudis dels pares o la categoria professional d'aquests: els
joves  amb pares  i  mares  nascuts  a  Catalunya,  que  tinguin  estudis  universitaris  o  categories  professionals
elevades afavoreixen la continuïtat dins del sistema educatiu. Les característiques de les famílies d'origen tenen,
doncs, influència en les trajectòries educatives dels joves, especialment en el fet de continuar la formació més
enllà de l'ensenyament obligatori. Són els joves nascuts a l'estranger o amb nacionalitat estrangera i amb pares
amb baix nivell educatiu o ocupacions poc qualificades els que tendeixen a presentar trajectòries formatives
més curtes.

A pesar que, la crisi econòmica no ha representat un increment del percentatge de joves que estudien, els que
ho  fan  opten  per  prolongar-se  més  temps  dins  del  sistema  educatiu,  de  manera  que  s'ha  incrementat
significativament  els  joves  del  Camp de  Tarragona  que  realitzen  estudis  superiors,  sent  la  demarcació  de
Catalunya que presenta els percentatges més elevats (7 de cada 10 joves que estudien ho fan en l'àmbit superior,
sis, en el cas del conjunt de Catalunya). A 2007, els joves del Camp que estudiaven formació superior era del
57,6%. A conseqüència de la perllongació de la trajectòria educativa dels joves s'ha incrementat entre 2007 i
2012 el nombre de persones amb estudis superiors finalitzats (un 44% del total, convertint-se en la demarcació
amb el percentatge més alt de joves amb estudis superiors; mentre que el 2007 representaven el 21%). No
obstant això, també és el Camp de Tarragona qui presenta una taxa d'abandonament escolar prematur (segons la
definició establerta per la UE) d'un 28,4%, amb una preeminència d'homes, un col·lectiu que, abans de la crisi
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trobava més possibilitats d'inserció al mercat de treball amb baixa qualificació. Amb l'entrada de la crisi, però,
es redueix l'abandonament escolar prematur.  La crisi esdevé, doncs, un estímul pels joves per a continuar
estudiant i no abandonar els estudis obligatoris.

_____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

En relació al  sistema d'ajuts  a  l'estudi  universitari,  s'ha produït  un descens significatiu.  Si  bé el  2007,  els
estudiants del Camp de Tarragona amb algun tipus de beca representaven el 16,3%, a 2012 aquest percentatge
es redueix fins a un 11,6%. Per contra el percentatge de joves que ha obtingut ajuts per a la realització d'estudis
no universitaris ha passat el 2,6% el 2007 a un 8% el 2012.

4.2. El sistema educatiu a Valls: distribució irregular de l'alumnat, major èxit educatiu i
trajectòries divergents.

A la ciutat de Valls hi ha un total de 5 centres que ofereixen l'ensenyament secundari obligatori (ESO), tres dels
quals són de titularitat pública i dos de concertada. Set de cada deu alumnes d'aquesta etapa educativa van a
l'escola pública, mentre que només 3 de cada deu ho fan a la concertada (un percentatge molt inferior al conjunt
de Catalunya, on un 37,5% dels alumnes ho fan en aquest tipus de centre):

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (curs 2014/2015).

En relació als centre educatius que ofereixen cicles formatius de grau mitjà i superior (ensenyament secundari
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postobligatori), a Valls hi ha un total de dos centres, els dos de caràcter públic. La taxa d'alumnes matriculats a
ensenyaments professionals (sobre el total de l'ensenyament postobligatori),  és d'un 58,5%, amb un important
creixement, igual que en el conjunt de Catalunya, de les matriculacions en aquest tipus d'ensenyament, al llarg
d'aquest segle.

Dades d'escolarització de Valls (curs 2015/2016), segons cicle educatiu i tipus de centre

______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Valls.

Les taxes de graduació a l'ESO de l'alumnat de Valls és superior a la del conjunt del Camp de Tarragona (que en
el curs 2012/2013 era del 84% i pel conjunt de Catalunya del 86,5%) i se situa (en el curs 14/15) en el 94,2%.
La  taxa  de  graduació  al  Batxillerat  presenta  igualment  percentatges  superiors  a  la  mitjana  del  Camp  de
Tarragona i del conjunt de Catalunya (sent del 80% al Camp, la més baixa de totes les demarcacions territorials,
i d'un 83% a Catalunya). En el cas de Valls la taxa se situa en el 88%. 

Dades de graduació a l'ESO (curs 2014/2015)

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Dades de graduació al Batxillerat (curs 2014/2015)

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A pesar que, el percentatge d'alumnes masculins graduats a l'ESO és superior a les dones, el percentatge de
repetidors d'algun curs de l'ESO és pràcticament el doble que de repetidores. Gairebé un 10% dels alumnes
(homes) del curs 2015/2016 era repetidor, mentre que en el cas de les dones el percentatge es redueix al 5,7%.
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ESO Batxillerat FP
Privats concertats
Claret 223
Cor de Maria 207
Total 430

Públics
Jaume Huguet 422 126 496
Narcís Oller 500 275 153
Serra Miramar 253 57
Total 1175 458 649

Total 1605 458 649
% públic 73,21 100 100

Núm. Alumnes Graduats No graduats % Graduats % No graduats

Total 191 168 23 88,0 12,0

Homes 86 75 11 87,2 12,8

Dones 105 93 12 88,6 11,4

Núm. Alumnes Graduats No graduats % Graduats % No graduats
Total 342 322 20 94,2 5,8
Homes 162 155 7 95,7 4,3
Dones 180 167 13 92,8 7,2



Distribució de repetidors a Valls (curs 2015/2016), segons el sexe (ESO)

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La relació d'alumnat estranger que cursa algun curs de Batxillerat és molt inferior als que cursen la ESO: només
un 7,2% dels alumnes són de nacionalitat estrangera. I tant sols un 6% d'aquests era repetidor/a de Batxillerat
(un percentatge molt semblant al de la població de nacionalitat espanyola).  Així, doncs, els resultats acadèmics
entre la població de nacionalitat estrangera i espanyola en l'etapa postobligatòria tendeixen a confluir. Per altra
banda, són els homes els que presenten un percentatge de repetidors més alt (un 5,7% davant del 3,6% de les
dones), tot i que el 54,3% dels estudiants de Batxillerat són dones (un 49,9% en el cas de l'ESO). Són les
dones, doncs, qui presenten trajectòries educatives més solvents.

Distribució de repetidors a Valls (curs 2015/2016), segons nacionalitat (Batxillerat)

_______________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Distribució de repetidors a Valls (curs 2015/2016), segons sexe (Batxillerat)

   _____________________________________________________________________________________________________

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La joventut de Valls presenta trajectòries educatives diferents segons el sexe de referència: si bé l'alumnat a
l'ESO  (pel  curs  2015/2016)  presenta  un  equilibri  a  les  aules  en  la  presència  de  dones  i  homes,  és  en
l'ensenyament  postobligatori  on  es  fan  més  evidents  les  preferències  de  l'alumnat:  un  54% d'alumnes  de
Batxillerat són dones, mentre que la presència d'aquest col·lectiu en els cicles formatius de grau mitjà (FP) es
redueix al 39%. En el cas dels programes de formació i inserció realitzats a Valls, la presència de dones és
només del 28,6%.

Finalment, i en relació a l'abandonament prematur dels estudis14 (per la població de 18 a 24 anys), només es
disposa  de  dades  pel  conjunt  de  Catalunya,  on  s'ha  passat  d'un  valor  del  33%  (3  de  cada  deu  alumnes

14 Es defineix com el percentatge de persones d’entre 18 i 24 anys que, com a màxim, ha acreditat l’educació
secundària  inferior  (secundària  curta)  i  no  continua  estudiant  o  formant-se.  Un  indicador  que  difereix  del
concepte de fracàs escolar (definit com el percentatge d’individus que no obtenen el títol de graduat en ESO a
l’edat  que  els  pertocaria).  Per  a  aprofundir  en  el  tema:  Francesc  Colomé  Montserrat:  «Panoràmica  sobre
l'abandonament  escolar  prematur  a  Catalunya».  Fòrum,  Revista  d'Organització  i  Gestió  Educativa.  Núm.35
(setembre de 2014).

127

Repetidor

NO SÍ

DONA 94,33 5,67

HOME 90,23 9,77

Nacionalitat

Repetidor Estrangers Espanyols

NO 93,94 95,54

SÍ 6,06 4,46

Sexe

Repetidor Dona Home

NO 96,39 94,29

SÍ 3,61 5,71



abandonaven els estudis prematurament) a 2008 a un 18,9% a 201515. La crisi, doncs, ha afavorit no només el
perllongament dels estudis, sinó també la permanència dins del sistema educatiu, una dinàmica molt semblant a
la del conjunt de l'Estat, que manté la taxa més elevada pel conjunt de països de la UE (amb una mitjana del
10,9%). Cal destacar, un cop més, les diferències entre gèneres en relació a l'abandonament escolar prematur
(2015):  en  el  cas  dels  homes  és  de  gairebé  un  22%,  mentre  que  l'abandonament  per  part  de  les  dones
descendeix fins al 16%. Les dones, doncs, presenten trajectòries educatives més sòlides.

15 Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat. 
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Annex 2: Model enquesta Valls Jove
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Annex 3: Resultats enquesta Valls Jove
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Annex 4: Resultats enquesta Oficina Jove (Consell Comarcal)
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Annex 5: Mapa de recursos locals
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Annex 6: Mapa de xarxa
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