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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. DESCRIPCIÓ DEL PLANTEJAMENT 

 

Ja fa 13 anys de l’inici de les polítiques de joventut al nostre municipi, juntament amb 

l’elaboració del primer pla local de Creixell. Aquest va ser l’inici d’un llarg camí, que 

l’Ajuntament ha intentat mantenir en diferents circumstàncies, sempre centrant els esforços 

de l’equip de govern per treballar per i amb la gent jove. El 2008, es va signar el conveni amb 

els municipis de la Zona TRAC i el Consell Comarcal, que encara està vigent avui en dia, i del 

qual n’estem ben orgullosos, doncs no només s’ha anat consolidant, sinó que s’ha anat 

ampliant amb noves activitats i nous municipis adherits.  

 

L’elaboració del darrer pla local, 2016/2019 va permetre tenir una visió bastant realista de la 

situació de la joventut a Creixell, i va servir per treballar de manera coherent i fonamentada 

les polítiques de joventut municipals. Venim doncs, de 4 anys d’estabilitat en les polítiques de 

joventut. A més, com ja hem dit, comptem amb una eina i metodologia de treball molt útil: el 

treball en xarxa coordinat pel Consell Comarcal del Tarragonès amb altres municipis de la 

comarca propers a nosaltres i amb realitats similars i/o espais compartits pel nostre jovent 

(com els centres de secundària i les zones d’oci). Aquests municipis són Torredembarra, 

Altafulla, i Roda de Berà, el que anomenem Zona TRAC, un treball interinstitucional força 

consolidat, que es va ampliar al 2018 amb el municipi de la Riera de Gaià. Això ens ha 

permès poder treballar de manera conjunta amb més facilitat tot i les dificultats. 

 

Per altra banda, comptem doncs també amb el suport que ens ofereix formar part del grup de 

municipis mancomunats del Consell Comarcal del Tarragonès mitjançant un conveni signat 

l’any 2014 amb altres tres Ajuntaments de la comarca (la Pobla de Mafumet, els Pallaresos i 

Vilallonga del Camp). Hem estat treballant doncs amb l’assessorament que se’ns oferia, 

concretament des del Servei Comarcal de Joventut i amb la figura d’una tècnica 

mancomunada, que sens dubte suposa un suport important al personal que ja treballant 

habitualment amb el jovent. 

 

Ja des de fa uns anys queden reflectides en les nostres polítiques de joventut les apostes 

significatives pel nostre jovent, ja demanades en trobades d’anys anteriors, i es el que ha 

permès després d’una difícil situació econòmica que per exemple, no ens permetia el 

manteniment de les piscines municipals, dirigir els nostres esforços cap a la reobertura 

d’aquestes, fet que actualment ja és una realitat.  
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Per descomptat, quan hem fet la diagnosi d’aquest pla, hem tingut en compte les demandes 

de les persones joves, i hem determinat que un element important en el que volem centrar els 

nostres esforços és l’establiment i dinamització d’un Espai Jove pel jovent del municipi, pel 

que hem dut a terme la contractació d’un dinamitzador tres tardes a la setmana (dijous, 

divendres i dissabte).  En certa manera, també per les demandes juvenils després de perdre 

un espai propi de relació i la figura referent del tècnic de joventut propi que també feia de 

dinamitzador juvenil ara ja fa uns anys. 

 

No volem oblidar l’important paper que juguen les associacions existents en tot aquesta 

aposta per continuar treballant per i amb la gent jove. En aquests anys de treball de l’anterior 

Pla Local, la tècnica va iniciar contactes i taules de treball amb persones joves que van voler 

formar una associació, tot i que la iniciativa no va prosperar. Tot i que no hi ha cap associació 

exclusivament juvenil, sí que la feina que es fa des de les associacions repercuteix en la vida 

del municipi, i suposen per a l’Ajuntament un recurs més per donar resposta a les necessitats 

del jovent i de la comunitat. 

 

 

1.2. MARC I CONTEXT LOCAL 

 

1.2.1. Principals característiques del municipi 

 

Superfície: Aproximadament 10,5 Km² 

Altitud:48 m. 

Població: 3.988 habitants 

Densitat de població: 379,8 (hab./km2) 

Gentilici: Creixellencs 

 
Comarca: Tarragonès 

 

El nostre poble, Creixell, és un municipi del Tarragonès, situat prop de la costa, als vessants 

meridionals del massís de Bonastre, del qual forma part més de la meitat del terme. La seva 

extensió territorial és de 10,37 Km², dominat al nord pel massís de Bonastre i a la part 

meridional, on es troba situat el nucli de població, comença un terreny més pla.  
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El municipi gaudeix de quasi 2 km de platja de sorra daurada i fina. El litoral és una línia 

continua de costa baixa, sense cap accident geogràfic. El seu estat és molt bo i combina 

zones de muntanyes pràcticament verges amb indrets urbanitzats com el barri de les 

Botigues de Mar (antic barri pescador). Aquest és un dels principals motius pels quals a l’estiu 

la població es multiplica notablement, i disposa per tant d’una capacitat hotelera per a uns 

30.000 visitants (repartits entre hotels i cinc càmpings que tenen la seva activitat a Creixell). 

Les vies de comunicació a Creixell han estat sempre bones, però han millorat notablement en 

els últims anys amb la creació de l’A7, una autovia que situa el municipi a 20 minuts de 

Tarragona en cotxe. A més a més, com es feia anteriorment, s'hi pot arribar per la carretera 

N-340 Barcelona-València, per l'autopista AP-2 i amb tren. 

El terme comprèn el poble de Creixell, i onze urbanitzacions residencials i la major part del 

habitatges són cases unifamiliars, sense grans aglomeracions de pisos ni d'apartaments.  

Pel que fa a la immigració, Creixell és un poble constituït bàsicament per tres tipus 

d’immigració. La procedent del Sud d’Espanya durant les èpoques de més crisi econòmica i 

de penúries en aquella zona. Les arribades massives d’immigrants magribins, a Espanya, que 

s’han anat situant a les zones més properes a la costa a causa de l’oferta de feina al món de 

l’hostaleria, de mà d’obra per al sector de la construcció, i per al sector del turisme, que ocupa 

també a bona part d’aquesta massa social. I, per últim, la procedent de les zones industrials 

de la perifèria de Barcelona.  

La població procedent de Barcelona també forma un grup important, essent els causants d’un 

augment considerable del volum de població durant els caps de setmana i, sobretot durant les 

vacances d’estiu, tot i que la majoria d’aquests encara no han abandonat el seu treball a la 

ciutat o a la perifèria d’aquesta, per incorporar-se del tot a la seva nova població. 

A part de la platja, Creixell té un nucli antic, fruit del seu passat. De totes les construccions cal 

destacar el Castell, iniciat al segle XI, encara que la major part del que podem veure és 

posterior al segle XVI; l'església parroquial de Sant Jaume del segle XVI que va ser 

construïda sobre una petita església romànica del segle XI; la torre campanar, finalitzada  

l'any 1773 i coronada  al 1917 amb la cúpula modernista de l'arquitecte Josep M. Jujol; el 

casal de Ca la Miquelina, del segle XV, i les torres de Cal Jeroni (Pl. Major), Cal Xacó (C/Sant 

Jaume) i de ca la Miquelina, torres del segle XIV. Recentment s'han traslladat, a la plaça de 

l'abat Escarré, les restes d'una vila romana dels segles I i II de la nostra era. 

El nord del terme municipal és muntanyós i podem trobar-hi algunes masies antigues.  

http://jordigual.name/SITUACIO/situacion.htm
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Pel que fa a les principals Festes en les que participen tota la població i per tant també el 

col·lectiu de joves, Creixell celebra la seva festa major d’estiu en el mes de juliol, coincidint 

amb la festivitat de Sant Jaume. 

Quant a les festes que se celebren a Creixell, la festa major d’estiu es fa per Sant Jaume, el 

25 de juliol, compta amb un correfocs amb el Ball de Diables de Creixell, cercavila amb la 

colla gegantera, 2 balls d’orquestra, una festa Jove: que consisteix en l’actuació nocturna de 

dj’s joves del poble i activitats esportives com la cursa trail d’iniciació Vila de Creixell, popular 

i oberta a tothom, en les que hi participa molta gent del poble. Finalment, i com a activitat 

dirigida al públic juvenil hi ha una nit d’empalmada: discoteca amb dj’s de la zona, un concert 

de música “rock”, la festa Holly a la tarda amb pols de colors per a la gent més jove, i el 

carnaval remullat amb festa de l’escuma. 

 

La participació del jovent no només com a consumidors de l’oci ofert a les festes, té lloc en 

altres moments de l’any com per la cavalcada de reis, en la que el col·lectiu mostra gran 

interès per participar, o bé per a la festivitat de Tots Sants, en la que organitzen la festa de 

Halloween (Castanyalloween), des de les diferents entitats, amb una gran afluència de públic 

juvenil participant en el muntatge del Passatge del terror, en el que cada entitat té el seu 

paper. 

L’altra festa del municipi es la 3a setmana de setembre, tot i que no compta amb tantes 

activitats destinades al jovent. 

 

1.2.2. Dades estadístiques de població bàsiques  

 

Creixell és un municipi de 3.988 habitants a data del 2020. Aquesta població està repartida 

com hem dit en diferents urbanitzacions i recordem que la població es triplica durant el 

període estiuenc com a conseqüència de la seva privilegiada situació geogràfica. 

Generalment es tracta d’un sector de població que posseeix una segona residència, fet que 

afavoreix el desenvolupament econòmic i sociocultural de Creixell. A més, volem afegir el 

notable increment de població esdevingut aquest anys a causa de la pandèmia del COVID-

19, i les restriccions que l’han acompanyat que han generat un canvi demogràfic a la nostra 

població. 

 

La població dispersa i la distribució del municipi afecta especialment al jovent, ja que és un 

dels col·lectius més susceptible en temes de mobilitat i de cohesió social.    
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Tot seguit podem veure la distribució de la població per urbanitzacions: 

 

Nom de l'ens Població 2020 

Creixell 1.090 

Coma, la 248 

Creixell Mar 392 

Eres, les 135 

Marina de Creixell, la 48 

Masó, la 155 

Morisques, les 199 

Plana, la 112 

Port Romà, el 42 

Racó del Cèsar, el 1.525 

Sínies, les 42 

 

 

 

 

2. DIAGNOSI 

 

2.1. PLANTEJAMENT 

 

Les nostres prioritats i les preguntes prèvies 

 
 
És obvi que és necessària l’elaboració d’un Pla Local de Joventut que s’adapti a la situació 

actual i ens ajudi a donar resposta a la nostra gent jove. És un Pla coherent i realista, pel que 

cal saber com gestionar bé els recursos de què disposem. En aquest sentit, un cop més, 

prenen un paper molt rellevant el treball interinstitucional i interdepartamental, així com 

l’aprofitament de la participació jove, ja no com a fi sinó com a recurs. 

 

Tot el que fem volem fer-ho sota la mirada de la perspectiva de gènere, tenint una especial 

cura i sensibilitat envers la igualtat i la inclusió en la diversitat de les persones.  
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La situació actual descrita a la introducció ens ha dut a prioritzar fonamentalment la cohesió 

social i l’acompanyament en la recerca de feina. 

 

Dels qüestionaris preparats per al col·lectiu juvenil i les seves respostes, i de les interaccions 

del nostre dia a dia, es denota que la cohesió del grup de persones joves s’ha vist afectada 

en els últims anys per diversos motius. En certa manera, d’una banda, pel fet de perdre l’antic 

Espai Jove, com a espai propi de relació, i la figura referent d’un tècnic de joventut propi que 

feia de dinamitzador, això possiblement ha fet que els joves s’hagin dispersat una mica tot i 

oferir-los un espai alternatiu (l’actual Punt Jove).  

 

Es va fer un intent de creació d’un nou Espai Jove habilitant el 2015 un espai d’ús exclusiu 

del jovent (espai jove) mitjançant una associació juvenil que no va acabar de funcionar. 

Aquesta lleugera pèrdua de cohesió també s’ha vist agreujada pel fet que els adolescents del 

municipi estudien la secundària a tres INS diferents (abans estudiaven tots al mateix INS del 

municipi veí de Torredembarra). Considerem doncs imprescindible treballar en aquest eix 

prioritari, i per això, entre d’altres coses fem l’aposta per a la recuperació d’un nou Espai Jove 

amb la figura d’un nou dinamitzador que sigui una figura referent pel jovent.  

 

En aquest sentit, ens plantegem també la construcció d’un skatepark que serveixi de punt de 

trobada i doni resposta a certes inquietuds juvenils, que al mateix temps cobrirà necessitats 

pel que fa a la millora d’equipaments esportius i d’oci alternatiu, doncs actualment només 

disposem del camp de futbol i les piscines municipals. 

 

No hi ha una presència important de joves en les associacions, però pel municipi són molt 

importants, per això també ens proposem fomentar la participació. La participació no és 

quelcom que sorgeixi d’un moment a l’altre, ha d’estar motivada, ha d’ haver-se creat 

prèviament un clima de bon ambient i confiança, s’han de compartir objectius comuns, i per 

aquest motiu cal reprendre les trobades amb el jovent i aprofitar la seva empenta en benefici 

de la cohesió social del municipi. 

 

Pel que fa a la necessitat d’afavorir que el jovent de Creixell tingui facilitats d’accedir a llocs 

de treball des de l’Ajuntament es manté el conveni signat el 2014 de col·laboració amb el 

Consell Comarcal que entre d’altres coses comporta l’aprofitament de recursos comarcals 

mancomunats i entre ells el projecte d’acompanyament juvenil en la recerca de feina (a part 

d’altres recursos dels que ja disposàvem, com el Club de la Feina o l’assessorament tècnic). 

En aquest sentit aquest recurs també mira de suplir en certa mesura un altre dels serveis que 

va desaparèixer per la situació econòmica que vam heretar, l’Oficina Local de Treball de 
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Creixell, que donava atenció a tota la població. Per aquest motiu el que volem fer és destinar 

els nostres esforços a oferir un Espai exclusiu que la nostra gent jove pugui sentir-se com a 

“seu”, i vulguin invertir-hi esforços i temps perquè sigui un lloc millor encara, així com cursos 

de formació, informació i assessorament a l’hora de buscar feina i formació.  

 

Com a mostra de la voluntat d’un nou impuls de les polítiques municipals de joventut a 

Creixell, i com a eina per treballar aquestes dues prioritats esmentades, entre d’altres coses, 

des de l’Ajuntament, després d’habilitar el 2015 un espai d’ús exclusiu dels nostres joves 

(espai jove) mitjançant una associació juvenil que no va acabar de funcionar, i de la 

recuperació de les piscines municipals en la darrera legislatura, després de romandre uns 

anys tancades per la impossibilitat d’assumir el seu manteniment, en aquest Pla vol centrar 

esforços en la obertura d’un nou Espai Jove dinamitzat tres dies a la setmana.  

 

Les preguntes que ens hem plantejat per arribar a aquesta priorització han estat: 

 

COHESIÓ I PARTICIPACIÓ 

-Hi ha diferents grups de joves al municipi? Estan ben avinguts? (ARJ) 

-Quins són els seus espais de trobada? En sorgeixen iniciatives conjuntes? (ARJ) 

-Què pot motivar i que pot cohibir la seva cohesió en benefici d’objectius comuns? (APJ) 

-Què els ofereix el municipi en aquesta línia? Funciona? Què més es pot fer?(APJ) 

 

FORMACIÓ I TREBALL 

-Quines necessitats tenen en el moment d’independitzar-se? (ARJ) 

-Quines dificultats tenen per a la seva formació formal i informal? (ARJ) 

-quines sortides els ofereix l’Ajuntament per afavorir la seva emancipació? (APJ) 

 

 

2.2. REALITAT JUVENIL 

2.2.1. Introducció 

 

L’anàlisi de dades estadístiques secundàries ens ajuden a tenir una idea de qui són els i 

les joves de Creixell, però també ens han ajudat a respondre les preguntes de qui són, què 

fan, per on es mouen i què opinen, l’observació directa, la reunió amb d’altres 

professionals que treballen al municipi i entrevistes amb ells,  els acostaments que hem 

tingut puntualment al jovent a l’Institut de Torredembarra i algunes trobades amb entitats 

constituïdes o amb grups de persones joves que es volien constituir. 
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2.2.2. Qui són? 

 

Pel que fa a la població jove, segons sexe i edat any a any veiem: 

 

EDAT HOMES DONES TOTAL 

12 24 11 35 

13 15 14 29 

14 18 23 41 

15 13 19 32 

16 14 14 28 

17 24 11 35 

18 15 10 25 

19 21 15 36 

20 17 17 34 

21 6 13 19 

22 15 14 29 

23 12 9 21 

24 22 14 36 

25 16 11 27 

26 16 21 37 

27 13 19 32 

28 10 17 27 

29 12 16 28 

30 19 21 40 

31 15 23 38 

32 16 17 33 

33 20 22 42 

34 18 21 39 

35 27 23 50 

TOTAL 398 395 793 

 

La seva població jove, de 15 a 29 anys és d’un total de 446 Joves (un  12,6 % de la població). 

Si bé, des de l’Ajuntament les polítiques locals de joventut van adreçades a una franja de 12 

a 35 anys, el que incrementa el nombre de joves en 793, un 22,4 % de la població distribuïda 

de la següent manera: 

-de 12 a 16 anys: 165 

-de 17 a 24 anys: 235 

-de 25 a 29 anys: 151 

- de 30 a 35 anys: 242 
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Atur registrat. Per sexe i edat. Mitjanes anuals Creixell. 2019  

 Sexe 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 2,2 2,3 4,4 

De 20 a 24 anys 6,1 5,2 11,3 

De 25 a 29 anys 6,5 8,2 14,7 

De 30 a 34 anys 10,5 13,3 23,8 

Unitats: Persones. Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

 

Podem observar que hi ha un nombre considerable de persones joves en edat de ser 

població activa, que considerem seria el grup més interessat en el fet de comptar amb el Punt 

Jove com a finestreta d’atenció sobre temes com treball o habitatge en cas que els fos 

necessari. 

 

Tot i la intenció d’arribar a tothom de forma igualitària, podem destacar com a prioritat la 

d’arribar al col·lectiu amb majors dificultats d’accés als nostres serveis, ja sigui per la seva 

cultura o religió, dificultats de recursos i/o econòmiques o desconeixement de les nostres 

activitats, des d’una perspectiva inclusiva. Aquest és un col·lectiu pel qual posarem èmfasi en 

la difusió, i treballarem per a que especialment aquest col·lectiu més desafavorit pugui tenir 

les mateixes oportunitats en els serveis i activitats del Punt jove i de l’Espai Jove. 

 

Així doncs, aquesta és una planificació oberta per tal d’arribar a tota la població juvenil, des 

dels que tenen necessitats formatives, de lleure, salut, esport, treball, habitatge...   

 

 

 

2.2.3. Què fan els joves de Creixell? 

 

Hem tingut en compte l’opinió del jovent més participatiu de la vida municipal, que són amb 

els que hem pogut tenir més relació. Això sumat a la visió dels diferents professionals i 

responsables polítics que mitjançant l’observació directa han pogut determinar punts bàsics 

com a punt de partida. 
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El jovent de Creixell, un cop realitzada l’escolarització primària al CEIP del municipi, passa a 

estudiar l’ESO i el batxillerat a un dels tres instituts que es troben als municipis veïns de 

Torredembarra (IES Torredembarra i Ramon de la Torre) i en els últims anys també a 

Altafulla. Si decideixen seguir els seus estudis amb cicles formatius, normalment els realitzen 

a Torredembarra, el Vendrell o Tarragona, i en el cas dels estudis universitaris a Tarragona o 

Reus (alguns també a Barcelona). Tot això fa que el jovent , a partir dels 12 anys, es relacioni 

a l’Institut, conjuntament amb les persones joves dels municipis de Torredembarra i altres 

municipis propers els quals també estudien en aquests centres, i no tan sols en els dies de 

classe, sinó també els caps de setmana, desplaçant-se per gaudir de l’oci  que ofereixen 

aquests pobles més grans (Torredembarra, Altafulla, etc.). 

 

Els joves que es queden a Creixell en les seves estones de lleure, es mouen bàsicament per 

un parell d’espais d’oci privat, bar-cafeteries concrets, que esdevenen espais de trobada 

natural dels grups de joves, el Bar Cafeteria Aqua i La Fera. Aquests son punts de trobada 

natural dels joves diàriament. Sobretot quan hi ha algun partit de futbol, quan aprofiten per a 

veure’l a la pantalla. 

 

Els espais municipals que ofereix l’Ajuntament (sobretot l’aula d’ordinadors on està situat el 

Punt Jove) i la casa de cultura de Cal Cabaler també són espais aprofitats en algunes 

ocasions per la població jove; així com els espais que faciliten la pràctica esportiva (i que es 

podran veure a l’apartat de recursos del Pla). 

 

Tot plegat, i entre d’altres factors com ja hem dit, el fet que estudiïn fora pensem que trenca la 

cohesió juvenil del municipi, cosa que requereix que centrem els nostres esforços en la 

creació d’un espai de trobada propi per tal que es tornin a trobar tot i estudiar a centres de 

secundària diferents. Actualment estem en fase d’endegar el nou Espai Jove dinamitzat tres 

tardes a la setmana (dijous, divendres i dissabte), l’arrencada del qual estava prevista pel 

mes de març del 2020, però va quedar aturat pel confinament de l’epidèmia del COVID-19, i 

finalment s’ha iniciat el mes d’octubre amb un èxit entre els joves satisfactori.  

 

Sí que hem de destacar i aprofitar el fet que algun grup de persones joves de Creixell forma 

part activa de la majoria dels nostres actes festius, institucionals i reivindicatius, de manera 

que actua com a dinamitzador de moltes activitats organitzades al municipi. És així, per 

exemple en la cavalcada de reis, on els joves fan de patges, col·laboradors i ajudants...), o bé 

per a la festivitat de Tots Sants, en la que organitzen la festa de Halloween 

(Castanyalloween). Normalment són actes festius aquells que els motiven i mobilitzen més, 
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però també són els que més cohesionen no tan sols el col·lectiu juvenil sinó també els veïns i 

veïnes de Creixell. I és quelcom que cal aprofitar. 

 

 

 

2.2.4 Què opinen? 

 

Per a l’anàlisi de la realitat del present Pla hem volgut comptar amb la visió sobre la realitat 

juvenil a Creixell del màxim nombre de persones joves; així doncs vam elaborar un 

qüestionari, instrument que hem fet arribar al jovent en general mitjançant sms als telèfons 

que tenim a la nostra base de dades (usuaris del Punt Jove, o usuaris d’alguna activitat 

nostra), correus electrònics, i s’ha penjat a les Xarxes Socials municipals, amb un nivell de 

resposta bastant significatiu per part de les persones joves. 

 

L’opinió del jovent també ens arriba mitjançant el contacte directe amb la tècnica de 

cultura fonamentalment que és amb qui solen mantenir relació diàriament alguns d’ells/es i 

amb les associacions, però també de la tècnica mancomunada, que es troba amb usuaris i 

usuàries setmanalment al Punt Jove, ja sigui per a proporcionar-los atenció en informació 

juvenil, de treball, Garantia Juvenil, inscriure’s a alguna activitat... o bé perquè simplement 

passen per allà per a assistir a les classes de repàs, o fer la feina de l’Institut, de manera que 

hi ha bastant diàleg i es generen moltes oportunitats per a conèixer les opinions de les 

persones joves.   

 

D’altra banda des del Punt Jove, que porta ja sis anys de funcionament s’han anat recollint 

fitxes de noves persones usuàries les quals fem servir per a recollir dades personals, (amb la 

seva autorització) i veure els interessos de cadascuna (si estan associades o no, aficions...), 

així com la seva adreça de correu electrònic, que ens permet estar-hi en contacte d’una 

manera constant, amb una freqüència pràcticament setmanal per consultar-los sobre la 

programació i informar-los de qüestions del seu interès (horari de les permanències, activitats 

organitzades per altres entitats, consultes personals, etc.). Així doncs, poc a poc anem creant 

la nostra pròpia base de dades i establint un contacte que va donant els seus fruits. 

 

El col·lectiu juvenil mostra la seva preocupació davant la manca de feines durant tot l’any, ja 

que les feines a les que poden tenir accés són feines de temporada a la zona de la platja. 

Moltes vegades es veuen perduts davant el procés de recerca de feina i requereixen d’un 

acompanyament. Hi ha poques ofertes, moltes vegades  surten a diferents mitjans a l’hora, la 
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majoria no tenen res a veure amb el que han estudiat o els agradaria fer... tot això requereix 

d’una atenció especial que els ajudi en la recerca i posteriorment en la inserció. 

 

Es mostren satisfets per la reobertura de la piscina que es va donar en l’anterior legislatura, 

que veuen necessària. Creiem que es un element que crea cohesió, i a l’Estiu fa que se 

sentin a gust al seu poble, i no es dispersin en altres municipis o activitats, per això es va 

procurar satisfer aquesta necessitat. Per altra banda, troben a faltar un espai comú on 

compartir estones d’oci, més enllà d’espais d’autoconsulta, informatius o estudi (que valoren 

molt positivament), així doncs, com hem dit, i j fa temps ens venim proposant, ara és el 

moment en que apostarem per cobrir aquesta demanda mitjançant l’obertura del nou Espai 

Jove, i la seva dinamització. I també fan esment de la necessitat de formacions diverses 

adreçades a les seves característiques i necessitats formatives.  

 

El jovent de Creixell també valora positivament les iniciatives esportives que tenen lloc al 

municipi i aposten per elles, no tan sols per participar-hi i la promoció d’hàbits saludables que 

comporta, sinó perquè atrauen la participació de gent jove i no tan jove dels voltants. Sobretot 

es mostren satisfets del Club de Futbol, que compta amb un bon nombre de persones joves 

jugadores i seguidores, i que organitza campionats populars, a més de la seva activitat 

habitual. 

 

Pel que fa a la interlocució amb l’Ajuntament veuen que la voluntat d’aquest és continuar 

oferint serveis i activitats al jovent i tenen com a interlocutors directes representants de 

l’Ajuntament, a part dels professionals que treballen a Cal Cabaler. En aquest sentit valoren 

positivament el fet de disposar del Punt Jove i biblioteca, i la disposició per a que l’establiment 

d’un Espai Jove dinamitzat. 

 

Tot i així tenim pendent organitzar trobades juvenils, amb l’objectiu que puguin dir la seva, i 

poder anar reorientant la nostra pràctica, però també per a donar a conèixer el Punt Jove i 

veure si podem impulsar l’ús del nou Espai Jove que ha d’entrar en funcionament 

properament.. 
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RESULTATS QÜESTIONARIS JOVENT: 35 respostes 

Les edats dels participants son sobretot de la franja dels 18 als 24 anys (54 %) i dels 25 als 

30 (26%), majoritàriament d’origen autòcton (94%). 

- Al 66% els agrada viure al poble i el 26% tenen una opinió intermitja al respecte. El 

que més els agrada del poble amb diferencia es el seu propi grup d’amics (90%).  

- Trien les festes majors, concerts i dj’s entre les activitats preferides. El que menys 

agrada són les activitats que manquen i les instal·lacions esportives. El 40% afirma 

que els agradaria quedar-se a viure al municipi, i el 31% no ho tenen clar. 

- La majoria, a l’hora de desplaçar-se els porten familiars o tenen cotxe propi, tot i que 

un 23% també fa servir el bus. 

- Els llocs on passen l’estona d’oci, sobretot son a casa o al carrer amb els amics,  i en 

menor mesura discoteques o bars. 

- La majoria (82%) ha consumit alcohol principalment licors i combinats. Amb les edats 

d’inici dels 15 als 17 (72%) i dels 12 als 14 (17%). També la majoria en beu de forma 

esporàdica quan va a una festa o els caps de setmana, i el 100% afirma conèixer els 

seus efectes. 

- El 54% enquestat ha fumat algun cop, i d’aquests , han fumat marihuana un 63%. Les 

edats d’inici per a fumar son 42% de 15 a 17 anys, i una franja important de 12 a 14 

(37%). El 64% afirma fumar diàriament. 

- Un 7% ha provat altres substàncies tòxiques, sobretot amfetamines, amb franges 

d’edat d’inici en aquest consum sobretot dels 18 als 24 (67%), i dels 15 als 17 (33%). 

El 100%  afirmen que ho consumeixen esporàdicament, en alguna festa. El 97% 

afirma que coneix els efectes del consum d’aquest tipus de drogues. El 49% afirma 

que es fàcil aconseguir drogues al municipi i el 52% no ho sap. 

- El 80% ha tingut relacions sexuals, i d’aquests, el 74% ha utilitzat prevenció, 

majoritàriament preservatiu masculí i alguns, píndoles anticonceptives. Un 17 % 

afirma haver viscut violència o assetjament sexual, el 60% de forma verbal i física, i un 

16 % digital. 

- El 63% forma part d’alguna associació, principalment la colla de diables.  

- Al 80% els agradaria fer alguna activitat al municipi, destaquen en aquest ordre: 

paintball, esquiades, i zumba. 
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2.3. POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

2.3.1. L’Ajuntament 

 

Les polítiques de joventut al municipi es van iniciar al 2005, amb la col·laboració de personal 

del departament d’Urbanisme i amb l’assessorament del Consell Comarcal del Tarragonès. 

Des de llavors hem anat analitzant any rere any l’evolució de les polítiques de joventut al 

poble i s’ha actuat sempre d’acord amb la situació del moment, com ja hem anat explicant, 

molt diversa al llarg dels anys. 

 

Tot i que és un municipi amb pocs habitants, l’estructura de l’ajuntament  pretén satisfer totes 

les necessitats dels seus habitants, es compta amb les regidories següents: 

 

 

Partit polític Informació 

JXCAT 

Nom: JORDI LLOPART SENENT 

Càrrec: Alcalde President 

Alcaldia,  regidoria de Serveis i Governació  

AVP-FIC 

Nom: PILAR ROMERO GRACIA 

Càrrec: 1a tinent d’alcalde i regidora 

Joventut, Ensenyament, Gent gran, Festes, Associacions 

ERC-AM 

Nom: JORDI MOLINÉ GORRIZ 

Càrrec: 2n tinent d’alcalde i regidor 

Urbanisme, Recursos Humans, Noves Tecnologies  

JXCAT 

Nom: SÍLVIA FARRERO TAHULL 

Càrrec: 3a tinent alcalde i regidora 

Turisme i Medi ambient 

JXCAT 

Nom: FRANCESC SENTÍS ESCAMILLA  

Càrrec: Regidor 

Cultura, Esports, Patrimoni 

ADSCRIT 

Nom: JAIME SERRET SIMÓ 

Càrrec: Regidor  

Comerç 
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ERC-AM 

Nom: CONSUELO PICÓN GOMIS 

Càrrec: Regidora  

Dona i igualtat, Benestar Social, Atenció Social i Sanitat, 

Gent gran (compartida) 

PSC-CP 
Nom: JUAN LARA MONTERO 

Càrrec: Regidora 

PSC-CP 
Nom: MONTSERRAT MUÑOZ MADUEÑO 

Càrrec: Regidora 

PSC-CP 
Nom: MARI CARMEN MARÍN HIDALGO 

Càrrec: Regidora 

PP 
Nom: MARIA DOLORES JUNCAL SANTOS 

Càrrec: Regidora 

 

 

sempre hi ha hagut una voluntat clara de l’Ajuntament d’acostar-se al jovent en la realització 

d’unes polítiques més properes, afavorint la seva participació, no tant sols des de la regidoria 

de joventut, sinó des de totes les àrees de l’Ajuntament.  
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2.3.2. Visualització local  

 

2019 

 

Eix Programa d’actuació Entitats implicades 

 

L
le

u
re

, 
fo

rm
a

c
ió

 i
 c

u
lt
u

ra
 

 

Informació al PUNT JOVE sobre temes d’ensenyament, 

cultura i temes diversos. 

Inscripcions i seguiment programa Garantia Juvenil 

Activitats festives populars: correfoc, cercavila gegants... 

Discomòbils / Dj’s i Festa Holly 

Curs de monitors esportius (TRAC) 

Cursos de català, francès i alemany 

Festa Castanyalloween 

Orquestres 

Concerts (grups joves locals) 

Sortides (Aquópolis, Portaventura...) 

Cicle de concerts mensuals al Casal, Òperes/ música 

clàssica 

Classes de reforç (ESO i Batxillerat) 

Activitats Setmana cultural (Sant Jordi) 

Casal d’estiu 

 

 

CCTgnes. (Tècnica 

mancomunada) 

 

Associacions diverses 

 

 

Ajuntament de Creixell 

 

 

 

 

 

 

AMPA CEIP Les Eres 

 

S
a

lu
t 

 

Esquiada jove (amb els TRAC)  

Cursa Vila de Creixell 

Caminades populars 

Club futbol entrenaments regulars i competicions  

Canicross 

 

Unió Esportiva Creixell 

 

 

Ajuntament de Creixell 

In
te

rl
o

c
u

c
ió

 Línia oberta amb els Joves. Manteniment de vies de 

comunicació per fer difusió de les activitats i altres. 

Actualització de xarxes socials, etc 

Edició diari municipal amb informació del Punt Jove 

 

Ajuntament de Creixell 

 

CCTarragonès 

H
a

b
it
a

tg
e

 i
 o

c
u
p

a
c
ió

 Informació des del punt jove i derivació si cal a la Borsa 

Jove d’Habitatge. 

Recursos laborals comarcals (servei d’acompanyament 

laboral, elaboració currículum, preparació entrevistes, 

Borsa de treball en el lleure comarcal, Club de la 

Feina...). 

Inscripcions i seguiment programa Garantia Juvenil 

 

CCTgnes. (Tècnica 

mancomunada) 

 

Ajuntament de Creixell 
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A
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-     Cessió espais per a ús de les Entitats  

 

- Materials per a les activitats de les associacions 

 

-     Habilitació nou Espai Jove i dinamització 

 

- Activitats associacions 

 

 

Ball de diables  

 

Teatre la Girola 

 

Colla Gegantera 

 

Ajuntament de Creixell 

C
o

h
e
s
ió

 s
o

c
ia

l 
i 

e
q
u

ili
b

ri
 t

e
rr

it
o

ri
a

l  

-       Informació i assessorament. 

 

-       Educadora social 

 

CCTarragonès 

 

Ajuntament de Creixell 

 

 

 

En la mateixa línia, en aquest pla hi ha una voluntat clara de l’Ajuntament en la realització 

d’unes polítiques més properes, afavorint la participació del jovent i la possibilitat de disposar 

de més oferta lúdica i formativa.  

 

 

 

2.3.3. El món associatiu  

 

Les associacions són fonamentals per la vida municipal i perquè fomenten la participació del 

jovent mitjançant les seves iniciatives i activitats. Per això en el Pla les té en compte, tant per 

visualitzar allò que ja fan i per tant ja no cal fer, com per donar-les suport puntualment o de 

manera establerta (subvencions, cessió d’espais, contractacions, etc.). 

 

En aquest apartat tenim en compte totes les associacions que compten amb un alt nombre de 

persones joves o que fan accions en les que la gent jove participa, aportant les seves idees i 

inquietuds, cosa que dona resposta als interessos i necessitats d’una part important de la 

població, enriquint el municipi. Aquestes entitats són: 

 

- Grup de teatre la Girola. Compta amb algunes persones joves fins als 35 anys, i un 

petit grup adolescent. Fan representacions conjuntament amb la resta de les persones 

participants així com independentment. Assagen setmanalment al Casal Cultural i es 
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troben en les representacions dins i fora del municipi, els caps de setmana. Cal dir 

que el grup ha patit un creixement considerable de jovent en els darrers anys arribant 

a ser una de les entitats que més joves mobilitza. 

 

- Ball de diables de Creixell. Podem trobar-hi jovent fins als 35 (unes 20 persones en 

total). És bastant actiu a la vida municipal. A part dels assajos per fer correfocs també 

hi ha una escola de timbal, A més, l’associació celebra sortides i activitats diverses 

(calçotades, versots, etc). 

 

- Colla gegantera Grup d’animació activitats. Grup de gralles i gegants de Creixell, que 

participa de les nostres festes populars amb la presència dels seus gegants, 

capgrossos i gralles (cercavila). 

 

- Club muntanyenc de Creixell, que compta amb algunes persones joves i realitza 

sortides durant l’any.  

 

- Associació Gimnàs Creixell: Va néixer com a una via per a que elles persones 

associades poguessin gaudir de les instal·lacions del gimnàs. En formen part un bon 

nombre de persones joves, que utilitzen el gimnàs.  

 

- Unió Esportiva Creixell: Hi ha bastant jovent atret fonamentalment pel futbol, 

convertint-se en una de les entitats del municipi que més persones joves mobilitza. 

Actualment la renovació de la junta dona més protagonisme al col·lectiu juvenil i 

després d’uns anys de davallada el grup es troba en un bon moment. 

 

- Amics d’atletisme de Creixell: Organitzen tres curses anuals per a tothom, i sortides 

setmanals per a les persones associades. 

 

 

El suport que presta l’Ajuntament a les associacions es basa en la cessió d’espais municipals 

exclusius per al seu ús, dotació de material (pirotècnia per la Colla de Diables, màquines per 

l’entitat del gimnàs, etc), i foment de la seva activitat entre la població de Creixell (difusió, 

espai dins els programes de festes,etc). Així doncs, algunes d’aquestes entitats disposen 

d’infraestructures proporcionades per l’Ajuntament. 
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Aquestes associacions ofereixen activitats al municipi, de manera que, a part del jovent que 

les integra que mouen per sí mateixes, també en gaudeixen les persones joves no integrants 

(representacions teatrals, correfocs, etc). 

 

Quan parlem de grups que participen en la vida municipal, no només comptem amb els grups 

constituïts com a entitats, sinó també amb grups de persones que realitzen activitats que 

reverteixen en el municipi (com es el cas d’iniciatives com la cavalcada de Reis, que mobilitza 

voluntaris i voluntàries per a dur-la a terme). 

 

A més d’això, a partir de l’arrencada del Punt Jove, les associacions compten amb el suport 

tècnic de la tècnica mancomunada que ofereix assessorament i informació sobre 

associacionisme i esdevé al mateix temps un referent en aquests temes, com ha sigut el cas 

en els darrers anys de la creació de l’Associació de joves de Creixell que finalment es va 

dissoldre. 

 

 

2.3.4. Espais municipals on es mou el col·lectiu juvenil 

 

El jovent també fan servir espais municipals lligats a activitats determinades durant el seu 

temps de lleure: 

 

- Moltes persones joves entrenen al camp de futbol cosa que donada la proximitat d’aquest 

amb el Punt Jove afavoreix que esdevingui una zona de pas per a ells, i pugui afavorir-lo 

com a punt de trobada natural. 

 

- El gimnàs fa temps que ha esdevingut un punt significatiu de trobada, situat al carrer del 

Mar. L’entitat compta amb màquines de propietat municipal i funciona amb molt d’èxit 

entre la gent jove. 

 

- Cal Cabaler, com a  casa de cultura, on hi ha connexió a internet amb ordinadors 

d’autoconsulta i xarxa Wi-Fi gratuïta. 

 

- La Biblioteca-Punt Jove, és un recurs molt important que volem destacar, doncs és un 

possibilitador de la inclusió del jovent amb menys possibilitats; és un punt es pot 

accedir a llibres que demana l’Institut, ordinadors d’autoconsulta, fotocòpies i xarxa Wi-fi 
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gratuïtes, el servei de Punt Jove... Per altra banda també s’hi donen les classes de reforç 

escolar de diferents nivells i matèries, és utilitzada pel jovent com a aula d’estudi, lliure o 

tutoritzada, i hi tenen lloc cursos de català per a nouvinguts. La Biblioteca du a terme 

també moltes activitats infantils, cosa que permet a les persones joves amb fills un recurs 

cultural i lúdic. Així doncs, es tracta d’un punt on conflueix tot tipus de jovent i que fomenta 

la cohesió social municipal i del col·lectiu juvenil. 

 

- El Punt jove, que és un recurs d’interlocució, accés a la informació juvenil, assessorament 

laboral i activitats per al col·lectiu juvenil. 

 

- Les piscines municipals, des de l’estiu del 2016, es van reobrir després d’uns anys 

tancades, i serveixen de punt de trobada i cohesió del nostre jovent, a més de ser una 

instal·lació esportiva. 

 

- L’Espai Jove: Que es troba en els seus inicis. És un element molt proper que tirem 

endavant amb l’objectiu que cohesioni al jovent, i que ha d’oferir dinamització del temps 

de lleure juvenil, ampliant les actuals activitats que realitzem des de l’àrea de joventut, 

que són  sobretot les del conveni Trac. 

 

 

 

 

2.4. ANÀLISI: CONCLUSIONS I ORIENTACIONS 

Avaluació del pla anterior 

 

Ja hem explicat els diferents canvis que s’han produït en els últims anys i com han afectat el 

municipi de Creixell i les polítiques de joventut que s’hi han anat desenvolupant. La valoració 

de l’últim pla ens és útil en el sentit que permet tenir un punt de partida per treballar. Tot i a ixí 

s’ha fet una clara aposta per seguir mantenint-lo buscant les possibles fórmules per al seu 

funcionament com demostrem amb el disseny d’aquest pla. 

 

També hem tingut en compte tot l’exposat anteriorment (anàlisi de la realitat juvenil i anàlisi 

de les polítiques de joventut): 
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Punts febles: 

 

- El servei de Punt Jove atén presencialment únicament un dia a la setmana:el servei 

poc a poc s’ha anat consolidant, però es troba a faltar un Espai de referència com a Punt 

de reunió per al jovent. 

 

- La dificultat de mantenir el contacte i fomentar la participació entre els joves que 

marxen a estudiar als municipis veïns i que acaben desplaçant-s’hi també en les seves 

estones d’oci i lleure. 

 

- manca d’habitatges assequibles per al jovent que vol emancipar-se. 

 
 
- No hi ha INS al municipi, els adolescents han de marxar a estudiar fora amb 12 anys, 

fan amics fora i es perd la vida juvenil municipal. 
 

 
- Fàcil accés a conductes de risc envers les drogues en punts localitzats.  

 
 

- Poques instal·lacions esportives (camp de futbol i piscina), això limita molt l’oferta de 

l’esport i les activitats d’oci alternatiu.  
 

- Hi ha moltes urbanitzacions i la població es dispersa, aquest fet comporta 

conseqüències negatives en la cohesió social. 
 
- Enfrontaments entre associacions; per exemple el Club de Futbol, i la Colla de Diables. 

 
 

- L’arribada de persones i/o famílies okupes; això provoca dificultats de convivència i 
sensació d’inseguretat. 
 

- Donat l’alt índex d’immigració, molts pares han deixat de portar els seus fills al CEIP. 
 
- Dificultat per a l’emancipació a nivell de vivenda. Els preus de compra són elevats i el 

lloguer és escàs, ja que els propietaris prefereixen llogar només durant la temporada 
d’estiu.  

 
 
 
 
Punts forts: 

 

- La voluntat política d’apostar per unes polítiques de joventut dins el marc del PNJCat i 

d’acord amb la Llei de Polítiques de Joventut 33/2010. 
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- El treball en xarxa que es desenvolupa amb altres municipis (de manera ja consolidada 

els de la zona TRAC i ara amb els mancomunats amb què compartim tècnica).   

 

- Personal de l’Ajuntament molt implicat i predisposat a la col·laboració, cosa que 

facilita el circuït de la informació entre els diferents implicats en la implementació de les 

polítiques de joventut municipal. 

 

- El suport del Consell Comarcal del Tarragonès i la Coordinació territorial de Joventut en 

el cas que sigui necessari per a l’assessorament tècnic en el disseny i desenvolupament 

dels nostres projectes. 

 

- Les associacions nombroses i participatives del municipi. 

 
 
- Hi ha un bon servei de transport per unir Creixell amb les poblacions veïnes i 

Tarragona.  
 
 

- La informació arriba bé a tothom, gràcies a les Xarxes socials (sobretot Facebook) i la 

web, on l’Ajuntament va penjant la informació d’interès municipal. 
 
 
- No es detecten problemes de salut importants ni generalitzats.  

 
 

- El Punt Jove proporciona atenció en quant a treball i Garantia Juvenil 

 
 

- Hi ha una alta implicació i sensibilitat política 

 
 

- A la Biblioteca hi ha disponibilitat de cursos: Català, Anglès... 

 
 

- Darrerament s’han anat instal·lant comerços de grans empreses com Mercadona o Lidl, 
que piroritzen les persones del muncipi per a treballar-hi, per tant s’ha ampliat l’oferta 
laboral. 
 
 

- Hi ha voluntat d’establir noves infraestructures esportives (parc Skateboard i altres 
espais urbans de trobada) 

 
 

- Hi ha voluntat i s’ha establert l’inici d’un nou Espai Jove. 
 

 
- Atenció posada en la possibilitat d’oferir la practica de Tae-Kwondo així com formació 

musical. 
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L’Ajuntament és conscient, amb tot, de les seves mancances i de les nombroses possibilitats i 

està disposat a fer el que calgui per oferir unes polítiques de joventut sempre adaptades a la 

seva realitat i la necessitat del seu jovent i de la resta de la població. 

 

La Diagnosi 

 

Respecte a l’avaluació del pla anterior, hi continuen apareixent encara moltes necessitats que 

es repeteixen, com ara les d’informació en general, habitatge o treball, això ho deduïm pel 

tipus i nombre de consultes i derivacions que rep la tècnica mancomunada. Algunes 

d’aquestes necessitats juvenils es cobreixen des del PUNT JOVE, però, tot i així, nosaltres 

les seguim apuntant a la diagnosi, perquè creiem que encara formen part de la seva realitat i 

per tant continuem treballant-hi. 

 

En el quadre següent es pot veure clarament què n’extreiem de tota l’anàlisi realitzada fins 

ara, i és la base del disseny del pla i les actuacions que realitzarem, així com la metodologia 

a utilitzar. 

 

 

 

 

 



Eixos Necessitats i  

problemàtiques bàsiques 

Objectius operatius Accions que inclou Suport 

 

P
o
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e
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c
a
ti

v
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s
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 c
u
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u
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-Necessitat de manteniment 

de formacions al municipi.  

 

-Estudien al Torredembarra, 

a Tarragona o  Barcelona, pel 

que s’han de desplaçar i 

alhora això genera cert 

desarrelament. 

 

-Dificultats de la població per 

tenir accés a les noves 

tecnologies. 

 

 

 

 

- Oferir una oferta formativa 

que pugui ser d’utilitat  i interès 

per al jovent. 

 

- Oferir activitats culturals que 

dirigides al públic juvenil, tenint 

en compte els seus gustos. 

 

- Informar,  motivar i orientar 

en temes acadèmics al jovent. 

 

-Promoure la dinamització 

cultural del municipi. 

 

- Oferir una dinamització 

educativa del temps de lleure 

mitjançant l’Espai Jove i les 

activitats proposades des de 

l’àrea de joventut. 

 

- Afavorir que l’Espai Jove 

esdevingui un punt de trobada i 

possible creació cultural per al 

jovent. 

 

-Tasques d’atenció presencial a les persones joves des 

del PUNT JOVE, informant i assessorant sobre quines 

possibilitat acadèmiques tenen, així com també des del 

programa Línia Oberta amb el Jovent. 

 

- Accés al programa Garantia Juvenil i als seus 

recursos. 

 

- Cursos de llengua per als nouvinguts. 

 

- Classes de reforç pels alumnes d’ESO i batxillerat. 

 

- xerrades informatives i orientatives sobre estudis. 

 

- Activitats exclusives per a joves dins el programa 

festiu del municipi; discomòbil, festa Holly,empalmada... 

 

- Dinamització de l’Espai Jove com a espai de creació 

cultural dels joves, i oferint-hi activitats culturals. 

  

- Festa Castanyalloween: ruta del terror organitzada per 

les diferents entitats per tot el poble. Cada entitat 

s’autofinança per a fer l’activitat. 

 

 

Regidoria de 

cultura, 

ensenyament  

i Joventut. 

 

Consell 

Comarcal del 

Tarragonès. 

 

Direcció 

General de 

Joventut. 
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Eixos 

Necessitats i 

problemàtiques bàsiques 

 

Objectius operatius 

 

Accions que inclou 

 

Suport 
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u

p
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c
ió

 

-   Dificultat en el procés de 

recerca de feina (manca 

d’habilitats, expectatives 

poc realistes, dificultats 

davant ofertes 

fraudulentes, poques 

eines per a la recerca en 

determinats casos).  

- Manca de cursos de 

formació ocupacional. 

 

- Facilitar l’accés al treball 

- Orientar en temes laborals 

- Donar eines per a la recerca 

de feina 

- Formar en aspectes del món 

laboral 

 

 

 

- Assessorament i orientació laboral personalitzats. 

- Accés al programa Garantia Juvenil des del Punt 

Jove. 

- Informació sobre ofertes laborals actualitzades i 

derivació a la Borsa de treball de monitors/es del 

lleure i educadors/es del Servei Comarcal de 

Joventut. 

- Derivació a la borsa de l’Oficina Jove Tarragonès. 

- Recull d’ofertes de treball actualitzades setmanalment. 

Regidoria de 

Joventut 

Consell 

Comarcal del 

Tarragonès  

Direcció 

General  

Oficina Jove 

Tarragonès 

 

H
a
b

it
a
tg

e
 

 

- Dificultat d'accés a 

l’habitatge per a les 

persones joves, tant pel 

que fa a l’habitatge de 

propietat com al de 

lloguer assequibles. 

 

-  Facilitar informació sobre 

l’accés a l’habitatge. 

 

-  Ajudar en la gestió d’ajudes i 

la derivació a la Borsa Jove 

d’Habitatge. 

 

 -  Informació de les subvencions, borses d’habitatge, de 

lloguer jove i compra i on es poden adreçar per 

sol·licitar-lo des del Punt Jove. 

 

-  Assessorament i derivació a la Borsa Jove 

d’Habitatge del Tarragonès als joves que ho 

requereixin i compleixin els requisits. 

 

Regidoria de 

Joventut. 

 

DGJ 

 

CCTgnès 
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Eixos 

Necessitats i 

problemàtiques bàsiques 

 

Objectius operatius 

 

Accions que inclou 

 

Suport 

M
o

b
il
it

a
t 

- Mobilitat insuficient, 

sobretot els caps de 

setmana. 

- Dificultats per desplaçar-

se amb transport públic. 

- Dispersió de les 

urbanitzacions del municipi. 

 

- Oferir mobilitat puntual per la 

realització d’activitats de lleure 

i/o sortides puntuals. 

 

 

- Informació de les possibilitats en mobilitat (línies 

d’autocar, etc) 

 

- Programació d’activitats i sortides amb el transport 

inclòs i subvencionat per l’Ajuntament. 

 

 

Regidoria de 

Joventut. 

 

DGJ 

 

CCTgnes. 
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In
te
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o

c
u

c
ió

 

 

- Dificultat d’arribar a 

alguns col·lectius juvenils.  

 

- Cal establir més canals de 

comunicació. Hi ha certa 

dificultat en la proximitat del 

jovent als espais proposats 

(com la casa de cultura de 

Cal Cabaler). 

 

 

 

-Afavorir la comunicació entre 

jovent i Ajuntament. 

 

- Fer difusió dels serveis del 

Punt Jove i Espai Jove. 

 

- Ampliar la base de dades de 

persones joves que han entrat 

recentment a la franja d’edat en 

la que es té incidència des de 

joventut. 

 

- Promoure la comunicació 

entre les associacions del 

municipi, i d’elles cap al jovent. 

 

- Incrementar i millorar la difusió 

de serveis, activitats i cursos 

que s’ofereixen des del Punt 

Jove, futur Espai Jove i 

l’Ajuntament en general. 

 

-Establiment d’ un pont diàleg entre Ajuntament i 

col·lectiu juvenil (tant a títol individual com d’associats). 

 

-Enviament d’informació mitjançant correu electrònic i 

missatges sms.  

 

-Informació a través de les pàgines Web del Consell 

Comarcal i de l’Ajuntament. 

 

-Assistència a l’INS de Torredembarra i Altafulla per a 

arribar a un nombre de joves de difícil accés a través 

d’altres vies. 

 

-Edició de diari informatiu municipal, amb informació 

diversa sobre el municipi, on es fa difusió dels serveis 

del Punt Jove i activitats quan s’escaigui. 

 

Alcaldia. 

 

Regidoria de 

Joventut. 

 

Consell 

Comarcal del 

Tarragonès. 

 

Direcció 

General de 

Joventut 
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Eixos 

Necessitats i problemàtiques 

bàsiques 

 

Objectius operatius 

 

Accions que inclou 

 

Suport 
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- Cal continuar amb les 

sortides TRAC i les activitats 

lúdiques sempre que 

promoguin l’oci saludable i 

l’alternativa a conductes de 

risc. 

 

- Necessitat de continuar 

promovent les associacions i 

entitats esportives.  

 

- Organitzar activitats 

lúdiques com alternativa a 

les conductes de risc. 

- Donar accés a informació i 

orientació necessàries sobre 

temes de salut (amb 

derivació si és necessari a 

l’OJ Tarragonès on hi ha un 

especialista en aquesta 

matèria). 

- Fomentar l’oci saludable 

(esport i activitats diverses) 

com a una alternativa a 

conductes de risc. 

- Fomentar la difusió de tots 

els serveis que ofereixen les 

associacions esportives. 

 

- Informació i assessorament des del Punt jove. 

- Cessió de l’Espai a l’entitat esportiva que gestiona 

el gimnàs i el club muntanyenc. 

- Activitats esportives populars obertes a tothom; 

caminades, curses, etc. 

- Sortides de cap de setmana on es promocioni 

l’esport i les activitats saludables (esquiades, etc) 

- Derivació a l’especialista en salut de l’Oficina 

Jove Tarragonès en cas que sigui necessari. 

- Manteniment de les piscines municipals. 

- Caminades populars club muntanyenc on hi 

participen diverses persones joves. 

- Cursa Vila de Creixell (iniciació al Trail) 

 

Regidoria de 

Joventut i 

esports. 

 

DGJ 

 

CCTgnes. 

 

Oficina Jove 

Tarragonès 
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Eixos 

Necessitats i 

problemàtiques bàsiques 

 

Objectius operatius 

 

Accions que inclou 

 

Suport 
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- Cal donar suport a les 

iniciatives juvenils que 

sorgeixin de manera 

espontània al municipi. 

- Necessitat d’aprofitar el 

jovent dispersat en 

diverses associacions  no  

integrades exclusivament 

per persones joves. Tot i 

així, en aquestes, n’hi ha 

un nombre important. 

- Manca d’un punt de 

trobada que pugui impulsar 

la participació. 

 

- Fomentar la participació del 

jovent del municipi en les 

actuacions adreçades a ells. 

 

- Dinamitzar la participació 

juvenil a través de l’Espai Jove, 

el Punt Jove i les diferents 

associacions. 

 

 

 

-Trobades juvenils per a l’implementació de les accions 

que inclou el Pla Local de Joventut. 

- Establiment del PUNT JOVE existent com a punt de 

consulta amb la tècnica mancomunada per a propostes 

diverses. 

- Contacte amb les associacions per intercanvi 

d’iniciatives, propostes i recursos. 

- Foment de la participació en l’Espai Jove mitjançant la 

dinamització del mateix.  

 

 

Regidoria de 

cultura i 

Joventut.  

 

Associacions 

juvenils. 

 

CCTgnes. 

 

DGJ 
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Eixos 

Necessitats i 

problemàtiques bàsiques 

 

Objectius operatius 

 

Accions que inclou 

 

Suport 
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-Cal mantenir el nombre 

de jovent associat al 

municipi (que ha crescut 

en els darrers anys). 

-Manca una associació 

específica de persones 

joves que representi 

aquest col·lectiu 

independentment de la 

seva participació en altres 

associacions. 

-el jovent veu necessària 

la informació i 

assessorament sobre com 

constituir-se com a 

associació i com 

aconseguir finançament. 

 

 

-Motivar, donar suport, 

assessorament i informació al 

jovent que es vulguin associar. 

 

-Fomentar la creació d’una 

associació exclusivament 

juvenil amb motiu de 

l’arrencada de l’Espai Jove. 

 

-Donar suport a les 

associacions existents en el 

seu creixement i consolidació. 

 

 

 

- Informació, assessorament i suport a les persones 

joves que es vulguin associar. 

 

- Contacte i seguiment de les associacions juvenils del 

municipi. 

 

-  Incorporació de les iniciatives juvenils a les diferents 

activitats previstes. 

 

- Suport econòmic a les associacions, per a que puguin 

exercir i ampliar les seves activitats. 

 

- Cessió d’espais a les associacions existents  

 

-  Manteniment de la dinamització de l’Espai jove 

exclusiu per aquest col·lectiu que generi la possibilitat 

del naixement d’una associació. 

 

Regidoria de 

Joventut. 

 

Direcció 

General de 

Joventut 

 

Consell 

Comarcal del 

Tarragonès 
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Necessitats i  

problemàtiques bàsiques 
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- Hi ha necessitat d’espais de 

trobada i intercanvi no tan 

sols entre el jovent sinó 

entre tots els creixellencs. 

-Molts nouvinguts fan servir el 

municipi com a ciutat-

dormitori o de vacances. 

-Manca d’un lloc de reunió i 

trobada per al col·lectiu 

juvenil. 

 

-Donar suport a les 

associacions existents per al 

seu creixement i promoció de 

les seves activitats. 

-Promocionar els serveis del 

Punt jove i fer-ne difusió. 

-Proporcionar una persona de 

referència per les consultes 

dels joves. 

-Promoure la dinamització de la 

vida juvenil a través de l’Espai 

Jove, les associacions i les 

activitats esportives. 

-Establir diferents dinàmiques 

de relació entre els diferents 

grups de persones joves. 

-Oferir espais d’intercanvi amb 

jovent d’altres municipis. 

 

- Permanències de la tècnica mancomunada com a 

informadora juvenil al PUNT JOVE i virtualment . 

 

- Realització d’activitats i actuacions que cohesionin els 

joves (sortides, tallers...). 

 

- Establiment d’un Espai Jove com a lloc de trobada i la 

seva dinamització mitjançant personal contractat 

mitjançant una empresa. 

 

- Difusió de les activitats i serveis que s’ofereixen al 

Punt Jove i a la resta de l’Ajuntament. 

 

- Activitats conjuntes amb la zona TRAC, emmarcades 

dins del seu projecte de dinamització. 

 

- Coordinació amb l’educadora social del municipi per al 

treball conjunt en determinats casos. 

 

 

Àrea de 

Serveis 

Socials. 

 

Regidoria de 

joventut 

 

Consell 

Comarcal del 

Tarragonès. 

 

Direcció 

General de 

Joventut 
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2.4.2. Orientacions 

 

El nostre pla local està orientat a : 

 

- L’Espai jove es troba habilitat i començant amb la seva activitat de dinamització mitjançant 

un dinamitzador de l’empresa Viu Lleure que hi treballa tres tardes a la setmana. Així doncs 

creiem que és necessari treballar per a fomentar el seu funcionament com a punt de 

trobada, i donar una empenta a la participació juvenil, per a aconseguir que sigui un 

punt de referència per a la gent jove. Per altra banda, pensem també en un possible 

treball de difusió si no comptem en un primer moment amb participació juvenil. Confiem en 

que poc a poc, i de forma natural, es podria anar establint com a Punt de trobada que 

convidi a la possible creació de noves sinèrgies entre el col·lectiu juvenil de Creixell. 

 

- Després d’haver recollit la opinió dels joves usuaris del Punt Jove, amb els contactes amb 

la tècnica i amb les enquestes enviades, tenim pendent realitzar alguna convocatòria 

oberta de trobada juvenil per a que tothom, pugui dir la seva d’una manera més àmplia i 

directa. 

 

- Enfortir les relacions entre el Punt Jove i les associacions del municipi. Ja en anteriors 

Plans locals vam demanar que associacions es fessin càrrec d’alguna activitat de l’Àrea de 

Joventut, i és quelcom que volem seguir mantenint (durant el 2016 el Ball de diables va 

realitzar la Festa de la Primavera, dirigida al jovent, amb jocs relacionats amb el món dels 

diables, música, murals, etc). D’aquesta manera, per una banda aconseguim que la gent 

jove prengui contacte amb el món associatiu, i per l’altra les associacions es donen a 

conèixer, a més de millorar les relacions entre elles i l’Ajuntament. 

 

- Volem que tingui lloc un reforç del treball intermunicipal amb la zona TRAC, com a 

projecte consolidat al municipi. Així doncs volem donar un impuls a la difusió  de les seves 

activitats entre el jovent del poble, comptant també amb l’Espai Jove com a un dels 

elements de suport per aquesta. 
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3. MISSIÓ I OBJECTIUS  

 

La missió de les polítiques locals que recull el Pla, és donar sentit i coherència a totes 

aquelles accions que es desenvoluparan per satisfer les necessitats del jovent del municipi 

en edats compreses entre els 12 i 35 anys. Tot sota el paraigües del Pla Nacional de 

Joventut, però fonamentalment per aconseguir que Creixell sigui un poble cohesionat 

on la població gaudeixi, s’hi quedi a viure i es preocupi per allò que hi passa. 

 

Els nostres objectius estratègics, d’acord amb la prioritat política que ha sorgit de la 

diagnosi, són fonamentalment:  

 

o Afavorir la unió del jovent i fomentar valors com la convivència i la participació i 

l’apoderament a la recerca d’uns objectius comuns (i ho volem fer mitjançant  el nou 

Espai Jove). 

 

o Acompanyar el jovent en el seu procés cap a l’emancipació (i ho volem fer a través 

del Punt Jove que dona informació i el servei d’assessorament i acompanyament en 

el procés de recerca de feina).  
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MISSIÓ: aconseguir que Creixell sigui un poble cohesionat on la població gaudeixi, s’hi quedi a viure i es preocupi per allò que hi passa. 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

/ GENERALS 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

OBJECTIUS OPERATIUS 

 

 

Afavorir la unió del jovent i 

fomentar valors com la 

convivència i la participació 

i l’empoderament a la 

recerca d’uns objectius 

comuns (i ho volem fer 

mitjançant la dinamització 

de l’Espai jove). 

 

 

 

Fomentar el diàleg entre els 

diferents grups de persones joves 

del municipi amb l’objectiu que 

sorgeixin iniciatives compartides. 

 

Fomentar la participació del 

col·lectiu jove  i associacions en  

esdeveniments que tinguin lloc a la 

vida municipal promovent espais de 

participació  

 

Fomentar la pràctica d’hàbits 

saludables. 

 

Impulsar les iniciatives juvenils i tot 

el seu potencial creatiu (la persona 

jove com a valor). 

 

 

-      Promoure la dinamització cultural del municipi. 

- Fomentar l’oci saludable (esports i activitats diverses) com a alternativa a les conductes de risc. 

- Afavorir la comunicació entre persones joves i Ajuntament i la difusió de les activitats i serveis que 

s’ofereixen. 

- Fomentar la difusió de tots els serveis que ofereixen les associacions esportives. 

- Ampliar la base de dades de jovent que ha entrat recentment a la franja d’edat en la que tenim 

incidència. 

- Promoure la comunicació entre les associacions del municipi, i d’elles cap als jovent. 

- Incrementar i millorar la difusió de serveis, activitats i cursos que s’ofereixen des del Punt Jove i 

l’Ajuntament en general. 

- Fomentar la participació del jovent del municipi en les actuacions adreçades a ells. 

- Organitzar activitats lúdiques com alternativa a les conductes de risc. 

- Dinamitzar la participació dels joves mitjançant l’Espai Jove, el Punt Jove i les associacions. 

- Donar suport a l’ampliació i consolidació de les associacions que fan accions per al municipi. 

- Donar suport a les associacions existents en el seu creixement i consolidació. 

- Motivar, donar suport, assessorament i informació a les persones joves que es vulguin associar. 

- Fomentar la creació d’associacions juvenils. 

- Proporcionar una persona de referència per a la dinamització de la participació 

- Afavorir que l’Espai Jove esdevingui un punt de trobada i possible creació cultural dels joves. 

- Oferir activitats culturals dirigides al jovent, tenint en compte els seus gustos. 

- Establir diferents dinàmiques de relació entre els diferents grups juvenils. 

- Oferir espais d’intercanvi amb jovent d’altres municipis. 
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Acompanyar el jovent en el 

seu procés cap a 

l’emancipació (i ho volem 

fer mitjançant el Punt Jove 

que dona informació, i el 

servei d’assessorament i 

acompanyament en el 

procés de recerca de 

feina).  

 

 

- Facilitar l’accés a tota la 

informació possible referent a 

treball, garantia juvenil, 

habitatge, educació, salut... 

 

- Oferir suport i derivar si cal en 

el procés de creixement de les 

persones joves cap a la seva 

emancipació. 

 

- Promoure formacions i tallers 

que facilitin la inserció laboral 

de les persones joves o el seu 

creixement personal. 

 

 

 

 

- Oferir una oferta formativa d’un nivell que pugui ser d’utilitat i interès pel públic juvenil. 

- Oferir accés a programes i recursos que facilitin l’emancipació de les persones joves. 

- Informar,  motivar i orientar en temes acadèmics al jovent. 

- Proporcionar una persona de referència per a les consultes juvenils (tècnica mancomunada). 

- Facilitar l’accés al treball  

- Orientar en temes laborals 

- Formar en aspectes del món laboral 

- Facilitar informació sobre l’accés a l’habitatge. 

- Ajudar en la gestió d’ajudes i la derivació a la Borsa Jove d’ Habitatge. 

- Oferir mobilitat puntual per la realització d’activitats de lleure i/o sortides puntuals. 

- Facilitar l’accés a les instal·lacions esportives, i millorar-les. 

- Donar accés a informació i orientació necessàries en temes de salut (amb derivació si és 

necessari a l’OJ Tarragonès on hi ha un especialista en aquesta matèria). 

- Donar suport a la inscripció a la Garantia Juvenil i posterior tutorització de la persona jove. 
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4. CRITERIS METODOLÒGICS  

 

 

4.1. PARTICIPACIÓ (governança, co-responsabilitat, arrelament i vincles socials). 

 

La participació del jovent i dels diferents agents que hi treballen és fonamental per al 

desenvolupament del pla i és tant un mitjà per desenvolupar-lo com una finalitat d’aquest.  

 

Per tal que el jovent pugui participar del nostre projecte, es realitzaran reunions i trobades, 

d’acord amb les necessitats de desenvolupament del pla, i per tant, tantes com calgui en la 

fase d’implementació, i una altra per a la fase d’avaluació. Concretament: 

 

- S’establirà entre el jovent i l’ Ajuntament un contacte directe a través de trobades joves 

integrades per membres de l' Ajuntament, la tècnica de joventut del Consell Comarcal 

del Tarragonès, la tècnica mancomunada, la tècnica de cultura del municipi i un grup de 

gent jove almenys un cop l’any, per tal d’avaluar i dissenyar projectes d’acord amb la 

seva realitat. 

- S’establirà entre els joves i l’ Ajuntament un canal de comunicació telemàtic del Punt 

Jove amb les persones joves per tal d’avaluar i dissenyar accions d’acord amb les seves 

necessitats i inquietuds i amb els recursos disponibles.  

- Reunions amb les associacions (entre els quals hi ha persones joves) i representants 

polítics, i treballadors i treballadores de l’Ajuntament. La finalitat serà establir el 

programa de festes, el seu desenvolupament i les possibles col·laboracions en les 

activitats que es desenvolupin al municipi creiem, que,de manera transversal estem 

fomentant l’arrelament de les persones mitjançant la seva participació. La periodicitat 

en funció de les necessitats. 

 

Per altra banda, l’ Espai Jove que està a punt d’arrencar, ha d’afavorir els vincles socials 

entre el jovent, i alhora un dels nexes entre gent jove i Ajuntament d’on sorgeixin iniciatives i 

on es fomenti que s’endeguin diferents accions a desenvolupar en el marc del PLJ, pel que 

es farà:  

 

- Taula de treball amb la persona dinamitzadora de l’espai (contractada per l’empresa Viu 

Lleure) determinant espais de participació per als usuaris i usuàries de l’Espai. El jovent 

se l’ha de sentir seu, i la millor manera és que hi tinguin la seva veu. Hi participarà la 
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tècnica mancomunada, la tècnica de cultura, la regidora i el dinamitzador juvenil. La 

periodicitat de les reunions serà trimestral, tot i que per a la posada en marxa 

possiblement es facin reunions en un període de temps més breu.  

 

Per afavorir la participació el jovent en les diferents activitats que inclouen el pla, i aquelles 

que organitzen les associacions, així com per convocar-lo a les reunions, es farà servir el 

programa mancomunat Línia Oberta amb el Jovent que permet un intercanvi constant 

d’informació i de suggeriments entre persones joves i tècnica (que farà de pont amb 

l’Ajuntament) a través de sms i correu electrònic. Dintre d’aquest mateix programa s’inclou a 

la revista municipal una pàgina d’interès per a les persones joves (informant-los i demanant-

los la seva participació sobre algun tema). 

 

Tot això es farà en la línia de fomentar la co-responsabilitat del jovent en les polítiques 

públiques municipals que s’hi adrecen, amb l’objectiu de fer-lo conscients de la seva 

participació vinculant i de la repercussió que això té en la resta de col·lectius del municipi. 

 

 

4.2. TRANSFORMACIÓ i INCLUSIÓ(universalisme, lluita contra les desigualtats, 

accessibilitat). 

 

Una de les necessitats de les que neixen els nostres serveis com a Punt Jove és la d’ afavorir 

la inclusió social i laboral de les persones joves amb alguna discapacitat i dels 

col·lectius que poden ser més vulnerables a la desigualtat per motius de raça, sexe, 

orientació sexual, identitat de gènere, recursos, estructura familiar...  

 

Volem lluitar contra les desigualtats arribant a aquelles persones joves que tenen certes 

mancances per la situació familiar i/o econòmica en la que es troben i facilitar al col·lectiu jove 

en general les eines i informació necessàries per canalitzar altres tipus de necessitats. Això ho 

podem fer gràcies a la coordinació amb diferents serveis i entitats. La nostra tasca és satisfer 

aquestes mancances i treballar per a que tot el col·lectiu juvenil pugui accedir a les mateixes 

oportunitats, intentant cobrir les necessitats de les persones joves amb pocs recursos que no 

tenen totes les eines o facilitats a casa. 

 

Considerem que el nostre programa porta inherent la garantia d’inclusió a les persones joves 

en risc d’exclusió social, sobretot pels serveis d’assessorament laboral, Garantia Juvenil, i pel 

que fa a l’accés a les noves tecnologies que els fan estar en contacte amb altres persones 
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joves, amb el món laboral, etc, però també amb problemàtiques diverses relacionades amb la 

discriminació, gràcies a diferents elements: 

 

1) La derivació a i de l’educadora social del Consell Comarcal que treballa al municipi. 

2) Des del Punt Jove es dona tot tipus d’informació juvenil, i s’atenen casos variats, de 

manera que es pot derivar la persona usuària al servei que necessiti; ens coordinem 

amb el Servei de Salut de la Oficina Jove del Tarragonès, i amb el col.lectiu feminista 

Papallones Lila del municipi, que dona suport a les famílies LGTBI, i realitza accions 

diverses al poble. 

3) Les nostres activitats són subvencionades, o bé gratuïtes (sobretot pel que fa a Festes 

majors) pel que són ben accessibles, i pensades per al públic juvenil de diferents 

franges d’edat, però sobretot tenint en compte l’edat en que les persones joves no 

disposen de vehicle propi, no treballen encara, i tenen dificultats per a desplaçar-se a 

gaudir del seu temps de lleure fora del municipi. Per descomptat les activitats estan 

pensades per a que hi participin diversos gèneres, intentant satisfer les necessitats de 

tot el col·lectiu juvenil. 

4) L’espai i el personal de la Biblioteca, compartit amb el Punt Jove, que, a part de fer les 

derivacions pertinents, afavoreix que aquelles persones joves que puguin estar en 

situació de desavantatge social tinguin l’oportunitat de connectar-se a internet, fer 

impressions, escannejar documents, etc 

5) La Biblioteca proporciona una sèrie d’activitats per a la mainada que permeten que els 

pares i mares joves puguin deixar-hi els infants mentre ells fan ús dels ordinadors, i 

proporciona un lloc on fer els treballs de l’institut tranquil·lament. 

 

Al mateix temps, a l’hora de fer el Pla Local i posar-lo en pràctica, tenim present que hagi 

accions per a tot tipus de col·lectius de juvenils, sempre vetllant per a que aquestes facin 

prendre consciència sobre les injustícies socials, i de forma transversal, tenint en compte la 

perspectiva de gènere en totes les nostres accions. Per altra banda, treballem per a que la 

informació arribi a tothom (a part de la difusió dins el programa Línia Oberta amb el Jovent, 

sms, mails, publicació a xarxes socials, es fan enviaments de cartes personalitzades a totes les 

persones joves, pregó, publicacions vàries, etc, per tal de facilitar l’accessibilitat de tot el 

jovent del municipi a les nostres accions, així doncs és facilitada correctament. 

 

Un exemple de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat és la cadira elèctrica que vam 

situar a les instal·lacions de les piscines municipals, amb la voluntat que les persones amb 

discapacitat puguin gaudir integrant-se en aquesta activitat, que tant cohesiona els veïns i 

sobretot el jovent de Creixell durant l’estiu. 



Pla Local de Joventut 2020-2024  Creixell 

 

 41 

4.3. INTEGRALITAT (transversalitat i treball en xarxa multisectorial i multinivell). 

 

Des de la regidoria de joventut, donades les característiques pròpies del concepte de joventut 

en sí mateix, se’ns exigeix un treball integral, des de tots els àmbits, ja que el que ens ocupa 

es un concepte molt global, i es pretén donar resposta a les necessitats vitals que troben les 

persones joves en els diferents aspectes de la seva vida. Això dona lloc a una coordinació i 

treball multisectorial, doncs no només existeix un treball interdepartamental entre àrees, sinó 

que es compta amb la intervenció de diferents institucions. 

 

A nivell interdepartamental: 

 

Es treballa per aconseguir unes polítiques integrals que mirin de satisfer les necessitats de la 

població des de totes les regidories. Es tracta en alguns casos, en actuacions concretes, de 

treball en xarxa. 

 

Degut a l’amplitud d’elements que incideixen a la vida del jovent, el nostre treball des de l’àrea 

de joventut ha de sumar-se en un esforç conjunt al de diverses àrees. Així doncs, la 

transversalitat es tret característic de la nostra feina. 

 

En aquest cas; podríem destacar un important treball amb la regidoria d’ensenyament, festes i 

associacions, (àrea que comparteix la mateixa figura de la regidora), i cultura (la tècnica de 

cultura treballa a la Biblioteca i hi ha una coordinació constant). 

 

Detallem en aquest quadre la implicació amb les diferents regidories:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIDORIES Molt  implicats Implicats Poc Implicats 

Alcaldia, Serveis i Governació 

 

   

Joventut, Ensenyament, Gent 

gran, Festes i Associacions 

   

Urbanisme, Recursos 

Humans, Noves Tecnologies 

   

Turisme, Comerç i Medi 

ambient 

   



Pla Local de Joventut 2020-2024  Creixell 

 

 42 

 

 

 

També es mantindrà el contacte entre els professionals que treballen i/o contacten amb el 

jovent directament o indirectament (tècnica mancomunada, tècnica de cultura, professora de 

reforç, educadora social...). 

 

Aquesta coordinació interdepartamental queda concretada fonamentalment amb les reunions 

d’equip de govern cada quinze dies. En aquesta es reuneixen els diferents regidors amb 

l’objectiu de treballar tots els temes que hi ha sobre la taula.  

 

A nivell de professionals les reunions no són tan freqüents i es veuen reduïdes a un parell l’any 

tot i que els contactes via correu electrònic i telèfon són habituals. En el cas de les reunions es 

fan amb l’objectiu de dissenyar i avaluar, i en el cas dels contactes, són de gestió de les 

activitats. 

 

A nivell interinstitucional: 

 

- Treball en xarxa que inclou dues xarxes de treball:  

 

o les realitzades a la Zona Trac(que implica els municipis de Torredembarra, Roda de 

Berà, la Riera de Gaià, Altafulla, i Creixell). En aquestes reunions es treballa al 

voltant del projecte Propera Parada. Aquesta metodologia de treball requereix de 

reunions mensuals en les que participen el personal tècnic i dinamitzador dels cinc 

municipis i la responsable del Servei Comarcal de Joventut del Tarragonès. Un cop 

l’any es realitza també una reunió política i político-tècnica. 

o  les dels municipis Mancomunats (que és el treball en xarxa amb i entre els 

municipis que porten el personal tècnic compartit).  

 

- Amb el Consell Comarcal a part de la participació com a membre de la zona TRAC i del 

conveni de col·laboració amb Creixell per al desenvolupament de les polítiques de joventut 

(que impliquen la contractació de la tècnica mancomunada). Aquest contacte ens és 

constant, ja que és qui ens orienta i assessora en matèria de polítiques de joventut i ens 

facilita recursos comarcals (com el Club de la Feina, l’enviament sms, etc.).  

 

Dona i igualtat, Benestar 

Social, Atenció Social i Sanitat 

   



Pla Local de Joventut 2020-2024  Creixell 

 

 43 

- Sempre que ho necessitem també comptem amb la Coordinació Territorial de Joventut i 

alhora la nostra tècnica participa de les formacions i reunions que aquest ens organitza. 

 

- Com que la majoria del jovent de Creixell estudia secundària a l’INS de Torredembarra, 

aquest és un front que ens agradaria començar a obrir de cara al proper curs escolar, per 

tal de promoure amb la descentralització puntualment del Punt Jove o la realització 

d’activitats de dinamització, que alhora donin a conèixer les polítiques de joventut 

municipals i els recursos dels que poden disposar. Si bé això ja s’ha vingut fent a través del 

“Coneix el teu punt...” que comparteix la zona TRAC, últimament no s’estava fent i es vol 

reprendre. 

 

- També es treballa amb les associacions del municipi per tal d’aprofitar recursos i anar en 

una mateixa direcció. Almenys es fan dues reunions generals a l’any, per valorar la situació 

i per planificar accions. A nivell individual les associacions es reuneixen en període previ de 

festes, (festa major, Castanyalloween, Nadal...) 

 

Com a municipi que comparteix tècnic mancomunat hi ha molta relació amb el Consell 

Comarcal del Tarragonès, tant amb joventut com amb d’altres àrees, i per tant es fa un treball 

que busca evitar la duplicitat d’accions i el malbaratament de recursos (no només amb el 

Consell sinó també amb els Ajuntament d’altres municipis amb els que treballa), existint un 

treball en xarxa amb els ajuntaments dels 9 municipis de la zona mancomunada, mitjançant les 

taules de tècnic compartit del Consell Comarcal, amb sis municipis més en matèria de Garantia 

Juvenil. Es fan reunions segons les activitats que coincideixen i per a la valoració de projectes 

mancomunats. Aquest treball en xarxa permet que sorgeixin projectes compartits conjunts a 

mesura que passa el temps. Normalment són reunions de professionals de periodicitat mensual 

i un cop l’any se’n fa una de política que convoca el Servei Comarcal de Joventut.  

 

Seguidament exposem un quadre que esmenta els programes en xarxa que es fan a la 

comarca, i les possibilitats existents per a treballar amb d’altres municipis: 
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    Municipis  Responsable 

joventut 

Continguts comuns 

C
o
o
rd

in
a
c
ió

 S
C

J
: 

E
s
th

e
r 

D
a
lm

a
u
 

T
è
c
n
ic

a
 m

a
n
c
o
m

u
n
a
d
a
 1

: 
C

ri
s
ti
n
a
 C

u
n
ill

e
ra

 

El Catllar Carles Guillén  Línia oberta amb el jovent 

Acompanyament laboral 

Garantia Juvenil 

Sortides Mancomunades 

La Riera de Gaià Joan Casas Línia oberta amb el jovent 

Acompanyament laboral 

Garantia Juvenil 

Projecte dinamització TRAC 

Coordinació activitats espai jove la 

Riera i espai jove Altafulla 

Perafort Marc Gavaldà Línia oberta amb el jovent 

Acompanyament laboral 

Garantia Juvenil 

Coordinació amb l’INS Pallaresos 

Sortides mancomunades 

 La Secuita  Marc Saperas Línia oberta amb el jovent 

Acompanyament laboral 

Garantia Juvenil 

Coordinació amb l’INS Pallaresos 

Sortides mancomunades 
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    Municipis  Responsable 

joventut 

Continguts comuns 

C
o
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i 
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C
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s
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n
a
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o
v
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 La Pobla de 

Mafumet 

 Estefania Serrano Línia oberta amb el jovent 

Acompanyament laboral 

Garantia Juvenil 

Sortides mancomunades 

Coordinacions puntuals amb 

joventut  El Morell 

Coordinació amb l’INS El Morell 

 Creixell  Pilar Romero Línia oberta amb el jovent 

Acompanyament laboral 

Garantia Juvenil 

Projecte dinamització TRAC 

 Vilallonga del Camp  Eduard Vallès Línia oberta amb el jovent 

Acompanyament laboral 

Garantia Juvenil 

Sortides mancomunades 

Coordinacions puntuals amb 

joventut  El Morell 

Coordinació amb l’INS El Morell 

 Els Pallaresos  Samuel Urbano Línia oberta amb el jovent. 

Acompanyament laboral 

Garantia Juvenil 

Sortides mancomunades 
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Coordinació amb l’INS Pallaresos 

 

  
Municipis  Responsable 

joventut 

Continguts comuns 

C
o
o
rd

in
a
c
ió

 S
e
rv

e
i 
C

o
m

a
rc

a
l 
d
e
 J

o
v
e
n
tu

t:
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s
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D
a
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a
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T
è
c
n
iq

u
e
s
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o
m

p
a
rt

id
e
s
 

 La Nou de Gaià  Adrià Solé  Línia oberta amb el jovent. 

Sortides mancomunades 

Renau Isabel Cobo Línia oberta amb el jovent. 

Sortides mancomunades 

Coordinació INS Pallaresos 

R
e
fe

re
n
ts

 i
 m

a
n
c
o
m

u
n
a
d
e
s
 

 

 Tarragona 

  

Hermán Pinedo 

 Gestió i suport inscripcions GJ a 

l’Oficina Jove Tarragonès 

 

Comitè tècnic i Consell Gestor 

 

 

Comptem també sempre que cal amb la Coordinació Territorial de Joventut i alhora la nostra 

tècnica participa de les formacions i reunions que aquest ens organitza. 

 

Al mateix temps es treballa amb les associacions del municipi per tal d’aprofitar recursos i anar 

en una mateixa direcció.  
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4.4. QUALITAT (proximitat, innovació i creativitat i avaluació). 

 

A la recerca de la qualitat, el nostre Pla busca la proximitat, que ha de ser la clau de l’èxit en el 

procés de redacció i posterior implementació d’aquest. Per aquest motiu comptem amb el 

jovent per planificar les polítiques de joventut municipals. El nostre treball s’adapta a la realitat 

present, a les necessitats actuals que els nostres joves ens fan saber i als recursos disponibles.  

 

Creiem que la recerca de la qualitat, de les coses fonamentades, ben fetes i amb la 

corresponent avaluació, és la millor manera de desenvolupar un Pla que forçosament haurà de 

comptar amb accions innovadores i creativitat. Per això esperem que sigui el col·lectiu jove 

qui ens aporti també aquestes idees i aquesta frescor que el caracteritza, per tal de poder tirar 

endavant accions que ens ajudin a assolir o reorientar els nostres objectius, considerem que 

això només pot beneficiar el nostre projecte. La nostra intenció és donar el suport necessari per 

a que totes les iniciatives juvenils tirin endavant, escoltant-les, donant suport al col·lectiu i a les 

associacions i potenciant que en sorgeixin iniciatives noves.  

 

L’avaluació s’explica més detalladament en un altre apartat, però volem fer esment que la 

nostra recerca de la qualitat està fonamentada en un avaluació que justifiqui que continuem o 

deixem de fer determinades accions. 

 

 

 

5. LÍNIES D’ACTUACIÓ I PROGRAMES  

 

5.1.OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

 Fomentar les iniciatives juvenils facilitant un espai de trobada per als diferents grups de 

persones joves del municipi. 

 

 Fomentar la participació juvenil i d’associacions en esdeveniments que tinguin lloc a la vida 

municipal. 

 

 Treballar valors i fomentar la pràctica d’hàbits saludables. 
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 Oferir opcions per a omplir el temps de lleure (mantenint les existents i oferint-ne de noves) 

tant exclusivament per a públic juvenil joves com obertes a tothom. 

 

 Afavorir la interrelació del jovent del municipi entre ells i amb jovent d’altres municipis del 

voltant (Zona TRAC). 

 

Que concreten l’objectiu general: Afavorir la unió del jovent i fomentar valors com la convivència 

i la participació i l’empoderament a la recerca d’uns objectius comuns (i ho volem fer mitjançant 

el nou Espai Jove). 

 

 Facilitar l’accés a tota la informació possible referent a treball, habitatge, educació, salut... 

així com l’autoconsulta d’informació (punt jove, biblioteca –amb accés a ordinadors i xarxa 

wi-fi...).  

 

 Promoure formacions i tallers que facilitin la inserció laboral de les persones joves o el seu 

creixement personal. 

 

 Oferir una atenció, suport i seguiment tècnic individualitzats per encarar la recerca de feina 

donant a conèixer els recursos existents. 

 

Que concreten l’objectiu general: Acompanyar el jovent en el seu procés cap a l’emancipació (i 

ho volem fer a través del Punt Jove que dóna informació i el servei d ’assessorament i 

acompanyament en el procés de recerca de feina). 

 

 

5.2. PROJECTES (DESCRIPCIÓ, DESTINATARIS I METODOLOGIA ) 

 

La figura de la tècnica mancomunada i el suport del Servei Comarcal de Joventut són elements 

que ens acompanyen en tot aquest procés des dels seus inicis i per aquest motiu continuem 

comptant amb aquesta persona i els projectes que volem desenvolupar fan que aquesta figura 

tècnica segueixi sent mancomunada i compartida; cosa que considerem que dóna lloc a un 

treball en xarxa que ens aporta certs avantatges donat al treball conjunt amb els altres 

municipis que creiem que pot multiplicar les possibilitats per als nostres joves. Tot això a través 

del Consell Comarcal del Tarragonès (que és qui contracta la persona i qui coordina els 

programes mancomunats). 
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El Punt Jove i el futur Espai Jove seran els llocs on aquests projectes prendran cos o on es 

desenvoluparan les accions, amb l’ajut dels joves i d’altres agents implicats. 

 

El treball a desenvolupar és molt transversal i el fet que la visió de la persona jove sigui integral, 

faran que moltes de les accions que ens serveixen per assolir uns objectius també ens 

serveixin per assolir-ne uns altres que estan emmarcades en un eix diferent. 
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Eix Descripció Destinataris Actuacions Metodologia 

P
o

lí
ti
q

u
e

s
 d

’O
c
u
p

a
c
ió

 

 

Recull d’accions que pretén 

augmentar les possibilitats 

d’inserció laboral i millorar el 

coneixement en l’àrea 

d’autoocupació i treball dels 

joves a l’hora d’accedir a una 

feina. 
  

P
e
rs

o
n
e
s
 j
o
v
e
s
 d

e
 1

6
 a

 3
5
 a

n
y
s
 e

n
 s

it
u
a
c
ió

 d
’a

tu
r 

o
 q

u
e
 b

u
s
q
u
in

 m
ill

o
ra

r 
la

 s
e
v
a
 f

e
in

a
. 

 

Acompanyament, assessorament i orientació 

laboral personalitzats (anàlisi perspectives laborals, 

elaboració currículum, carta de presentació, recerca 

d’ofertes per internet, pràctica d’entrevistes de 

feina...) des del Punt Jove. 

 

Informació sobre ofertes laborals actualitzades i 

derivació a la Borsa de treball en el lleure del Servei 

Comarcal de Joventut. 

 

Derivació al Servei de Treball de la borsa de 

l’Oficina Jove Tarragonès (fonamentalment als 

tallers que s’hi organitzen). 

 

Atenció, inscripció i seguiment del programa 

Garantia Juvenil de la Unió Europea. 

 

Recull de les ofertes de treball actualitzades 

setmanalment (Club de la Feina de l’SCJ 

Tarragonès). Tant des del Punt Jove com des de 

Cal Cabaler. 

 

 

 

Recepció de les ofertes de treball provinents del 

Servei Comarcal de Joventut i impressió 

d’aquestes per a tenir-les al Punt Jove per a 

autoconsulta de les persones usuàries. 

 

Atenció al públic des del Punt Jove i seguiment 

del protocol d’acompanyament en els casos en 

què sigui més necessari. 

 

Seguiment de les persones usuaris setmana rere 

setmana presencialment i també telefònicament. 

 

Contacte i coordinació amb els referents 

d’ocupació  del Consell Comarcal. 

 

Derivació a la Borsa de Treball en el Lleure si 

s’escau. 

 

Contacte amb els assessors de l’Oficina Jove 

Tarragonès en matèria de treball i emprenedoria 

per derivar-hi gent en cas de ser necessari. 
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Eix Descripció Destinataris Actuacions Metodologia 

P
o

lí
ti
q

u
e

s
 E

d
u
c
a

ti
v
e

s
 i
 c

u
lt
u

ra
ls

 

Recull totes les accions relacionades 

amb la formació formal, informal i la 

cultura per tal de respondre a les 

necessitats detectades en aquest 

àmbit. 

 

J
o
v
e
s
 d

e
 1

2
 a

 3
5
 a

n
y
s
. 

-Tasques d’atenció presencial al jovent des del PUNT JOVE, 

informant i assessorant sobre quines possibilitat 

acadèmiques tenen. 

-Cursos de català i castellà i classes de reforç ESO i BAT 

-Cursos de formació conjuntament amb zona TRAC 

-Classes de reforç per a joves de ESO i batxillerat. 

-Dinamització del Casal Cultural realitzant-hi activitats 

diverses: obres teatrals, concerts... 

-VII Setmana de la cultura (abril): activitats culturals diverses 

concerts grups local, xerrades, tallers, activitat juvenil. 

-Activitats exclusives per al jovent dins el programa festiu del 

municipi; discomòbil, etc.  

-Assajos i representacions del grup de teatre que ofereixen 

obertament al poble.  

-Wi-fi obert a Cal Cabaler i a la Biblioteca 

Contractació dels diferents 

professionals que duran a terme 

els cursos. Difusió d’aquests i 

inscripcions. 

 

Selecció de les actuacions i 

representacions culturals que es 

vulguin dur a terme al casal 

cultural i durant la setmana de la 

cultura, sol·licitud de 

pressupostos, contractació 

programació, i difusió. 
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Eix 
 

Descripció 

 

Destinataris 

 

Actuacions 

 

Metodologia 

H
a

b
it
a

tg
e
 

 

El que es pretén és informar el jovent de les 

possibles sortides que té per assolir 

l’emancipació. Fer-li valorar les possibilitats 

reals, orientar-lo segons aquestes cap a un 

camí o altre (compartir pis, cercar lloguers, 

compra...) i derivar-lo si cal a la BJH Tgnes. 

  

J
o
v
e
s
 d

e
 1

8
 a

 3
5
 a

n
y
s
. 

 

Informació de les subvencions, borses d’habitatge, de lloguer jove i 

compra i on es poden adreçar per sol·licitar-lo des del Punt Jove. 

 

Assessorament i derivació a la Borsa Jove d’Habitatge del 

Tarragonès als joves que ho requereixin i compleixin els requisits. 

 

Recull de materials informatius per 

posar-los a disposició del jovent. 

Enviament via sms i via correu 

electrònic d’informacions i actes 

relatius a temes d’habitatge. 

Derivació a la BJH del Tarragonès. 

 

M
o

b
ili

ta
t 

 

 

Activitats que promouen la mobilitat, que 

ofereix  transport per alguna activitat 

d’interès juvenil i facilita tota la informació 

relativa als desplaçaments de les persones 

joves. 

  

J
o
v
e
s
 d

e
 1

2
 a

 3
0
 a

n
y
s
 

 

 

Programació d’activitats i sortides amb el transport inclòs i 

subvencionat per l’Ajuntament (fonamentalment a través de les 

accions incloses dintre del projecte de dinamització de la Zona 

TRAC). 

 

 

Recull d’informació que pugui ser 

d’interès (sobre servei d’autobusos). 

 

Coordinació amb la zona TRAC per a 

la recerca de possibles sortides 

(demanar pressupostos). 

 

Inscripcions i seguiment de les 

sortides gestionades per l’Ajuntament 

i la zona TRAC. 

 

Enviaments sms, mail i web. 
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Eix 
 

Descripció 

 

Destinataris 

 

Actuacions 

 

Metodologia 

F
o

m
e

n
t 

d
e

 l
a

 c
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u
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e
 l
a

 P
a
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a

c
ió

 

 

Inclou totes les accions que es duran a 

terme per promoure la participació del 

jovent en la vida del municipi.   

 

  

J
o
v
e
s
 d

e
 1

2
 a

 3
0
 a

n
y
s
 

 

Trobades joves per al disseny i implementació de les 

accions. 

 

Establiment del PUNT JOVE existent com a punt de 

consulta amb la tècnica mancomunada per a propostes 

diverses. 

 

 Dinamització de l’ ESPAI JOVE, (diferent del Punt Jove), 

que servirà de punt de trobada i reunió. 

 

Activitats organitzades pels mateixos joves i/o entitats, com 

ara la Festa Castanyalloween (ruta del terror per tot el poble 

en la qual cada entitat s’autofinança) 

 

 

Convocatòria dels joves via sms, 

mail, cartells i web.  

 

Coordinació mitjançant reunions 

amb les associacions per tal de 

poder desenvolupar-hi accions de 

dinamització i promoció de la 

participació. 

 

 

Difusió del Punt Jove i dels 

serveis que ofereix. 
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Eix 
 

Descripció 

 

Destinataris 

 

Actuacions 

 

Metodologia 

 

P
o

lí
ti
q

u
e

s
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e
 p
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m

o
c
ió

 d
e

 l
a

 S
a

lu
t 

 

 

Recull serveis i actuacions del perill de 

determinades pràctiques, oferint 

informació i assessorament des del 

PUNT JOVE i derivant a l’Oficina Jove 

Tarragonès en cas de ser necessari.  

 

De la mateixa manera es vol 

aconseguir evitar la pràctica de 

determinades accions que suposin un 

risc nociu, pel que es pretén oferir 

alternatives d’oci, de lleure i esportives 

que ompli el temps del jovent i els 

transmeti valors contraposats al 

consum de substàncies o conductes de 

risc. 

  

J
o
v
e
s
 d

e
 1

2
 a

 3
0
 a

n
y
s
 

 

Informació i assessorament des del Punt Jove. 

 

Cessió de màquines i espai municipal per a l’entitat que 

gestiona l’Associació el Gimnàs. 

 

Difusió de les activitats existents tant del gimnàs com 

d’altres entitats esportives (futbol, etc) 

 

Activitats esportives puntuals, obertes a tothom; curses de 

trail, de natació, caminades... 

 

Sortida de cap de setmana on es promocioni l’esport i les 

activitats saludables (esquiada TRAC). 

 

Derivació a l’especialista en salut de l’Oficina Jove del 

Tarragonès en cas que sigui necessari. 

 

Reobertura de les piscines municipals 

 

 

 

Contacte amb l’assessor 

especialista de l’Oficina Jove 

Tarragonès i derivació si cal. 

 

Atenció personalitzada les 

persones usuàries des del punt 

jove. 

 

Habilitació i manteniment de les 

piscines 

 

Disseny de les activitats a dur a 

terme, sol·licitud de pressupostos, 

programació, difusió i inscripcions. 
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Eix 
Descripció Destina

taris 

Actuacions Metodologia 

In
te

rl
o

c
u

c
ió

 

 

Inclou aquelles accions i mitjans utilitzats 

per facilitar el diàleg entre les persones 

joves i l’Administració i entre els mateixos 

joves. Des de reunions fins a facilitar vies 

d’accés i comunicació i difusió de les 

activitats.  

 

La informació és clau per al diàleg i 

ambdós claus per a la participació. 

 

És un projecte mancomunat amb la 

col·laboració del consell Comarcal 
 

T
o
ts

 e
ls

 j
o
v
e
s
 d

e
l 
m

u
n
ic

ip
i 
(d

e
 1

2
 a

 3
5
 a

n
y
s
) 

 

Establiment d’ un pont diàleg entre Ajuntament i 

joves (tant a títol individual com d’associats). 

 

Difusió del nou Punt Jove: enviament de cartes 

als domicilis i d’informació mitjançant correu 

electrònic i missatges sms.  

 

Publicació d’informació a Xarxes socials diverses 

 

Informació a través de les pàgines Web del 

Consell Comarcal i de l’Ajuntament. 

 

 

Assistència a l’INS Torredembarra per realitzar 

trobades amb els joves del poble de 3r i 4t d’ESO i 

recollir les seves opinions. 

 

 

Edició de diari informatiu municipal, amb 

informació diversa sobre el municipi, on es fa 

difusió dels serveis del Punt Jove i activitats quan 

s’escaigui. 

 

 

Recull d’informacions. 

Programació i convocatòria de 

reunions a tota la població jove o 

aquella a la que ens vulguem dirigir 

concretament. 

 

Utilització d’sms, correus electrònics 

i webs diverses (OJ Tarragonès, 

CCTgnes i ajuntament). 

 

Enviament casa per casa de una 

carta de presentació dels servis del 

Punt Jove. 

 

Gestió d’un compte de Twitter i 

Google + del Punt Jove i publicació 

d’informació al compte de facebook 

de l’Ajuntament. 

 

Reunions amb l’INS Torredembarra i 

programació d’activitats de 

dinamització i descentralització del 

Punt Jove. 
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Eix 
Descripció Destina

taris 

Actuacions Metodologia 
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e
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a

l 

 

Pretén agrupar totes les accions, moltes 

d’elles recollides a d’altres projectes, que 

fomenten la implicació de la gent en el 

municipi, la creació d’un sentiment de 

poble, que permeti que es trobin els punts 

d’unió. Facilitant l’accés de la gent a la 

informació i als recursos existents, i 

fomentant la seva participació en 

activitats diverses. 

 

T
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 e
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v
e
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 d

e
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m

u
n
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i 
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5
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n
y
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Permanències de la tècnica mancomunada com a 

informadora juvenil al PUNT JOVE i virtualment . 

 

Realització d’activitats i actuacions que 

cohesionin els joves (sortides, tallers...). 

 

Difusió de les activitats i serveis que s’ofereixen al 

Punt Jove i a la resta de l’Ajuntament. 

 

Dinamització de l’Espai Jove 

 

Atenció personalitzada des del Punt 

Jove. 

 

 

Programació de les actuacions, i 

difusió d’aquestes mitjançant sms, 

mails, webs, diari municipal... 

 

 

Posada en marxa de l’espai joves tal 

i com s’acordi a la taula de treball 

per a la seva gestió. 
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Eix Descripció Destinataris Actuacions Metodologia 
S

u
p
o
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c
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m
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Per tal de fomentar la cohesió i la 

participació dels joves i de la resta 

de gent del municipi, es vol donar 

suport a les associacions, sigui a 

través de la cessió d’espais, de 

subvencions, de la compra 

d’alguns materials, fent difusió de 

les seves activitats, informació 

sobre subvencions, etc. 

 

D’altra banda també es vol 

fomentar la creació d’una 

associació estrictament jove, que 

pugui ser el referent d'interlocució 

amb l’Ajuntament, i sobretot 

relacionada també amb la gestió 

del nou espai jove. 

 

 

 

  

J
o
v
e
s
 d

e
 1

2
 a

 3
5
 a

n
y
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Informació, assessorament i suport als joves 

que es vulguin associar al Punt Jove 

 

Contacte, reunions i seguiment de les 

associacions joves del municipi. 

 

Incorporació de les iniciatives dels joves a 

les diferents activitats. 

 

Cessió d’espais a les associacions existents 

(Colla de diables, gimnàs, grup musical 

local, grup jove Dantecant, etc) 

 

Suport econòmic en material  

 

Promoure possibles associacions juvenils 

que pugui esdevenir a partir de l’Espai Jove. 

 

 

 

 

 

Contacte via correu electrònic i 

telèfon, amb les diferents 

associacions o grups de joves que es 

vulguin associar. 

 

Reunions del regidor de joventut, 

esports i serveis amb diferents 

associacions per tal d’acordar 

aspectes sobre accions concretes. 

 

Difusió de les activitats a través de 

cartells, l’agenda cultural, el diari 

municipal, sms i mails als joves. 

Atenció al públic al Punt Jove.  

 

Contacte amb els joves que vulguin 

crear una nova associació i creació 

d’una taula de treball mitjançant 

l’Espai jove. 
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6. TEMPORITZACIÓ   

 

 

 2020 2021 2022 2023-2024 

 
1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. 

 

Cursos de formació (monitors, etc) 

            

  

  

   

                         

Cursos de formació (reforç, anglès, 

català, castellà) 

                

Oci per als joves                   

Acompanyament, assessorament 

laboral individualitzat i Garantia 

Juvenil 

                

Sortides (Portaventura, Aquopolis, 

esquiada)... 

                

Activitats culturals (concerts, 

correfocs, cercavila gegants) 

                

Activitats esportives populars 

(campionats, etc.) 

                

Activitats de les associacions                 



Volem deixar constància de les modificacions que s’han dut a terme en la temporalització 

d’activitats per l’acció de la pandèmia del Covid-19 i els confinaments; doncs en alguns casos 

s’han deixat de programar activitats perquè l’estat d’alarma no ho ha permès i per precaució. 

 

Tot i així durant tot l’any es compta amb l’atenció de la tècnica mancomunada (no sempre 

presencial) , la tècnica de cultura com a referent, l’educadora social i el suport i assessorament 

del Servei Comarcal de Joventut. 

 

De la mateixa manera durant tot l’any es facilita i desenvolupa el projecte d’interlocució, el 

suport a les associacions i el foment de la participació dels joves, així com l’accés a la 

informació (edició de l’agenda cultural, la revista, web, punt jove...). 

 

De manera continuada també es du a terme l’aprofitament de recursos i serveis com 

l’assessorament laboral des del Punt Jove (derivació a la borsa de treball en el lleure, Club de 

la Feina, acompanyament en la recerca de feina, etc.); informació sobre habitatge i derivació a 

la Borsa d’Habitatge Jove del Tarragonès; derivació de persones usuàries a l’Oficina Jove en 

matèria de treball o salut, etc. 

 

A més a més de poder disposar durant tot l’any d’espais com el punt jove, l’espai jove i la 

biblioteca (amb ordinadors amb internet i xarxa wi-fi), es mirarà de poder fer un major 

aprofitament de cara al jovent del poble de les instal·lacions esportives. 

 

Hi ha activitats que es caracteritzen per anar dissenyades i programades d’acord amb el que 

s’anomena curs escolar (d’octubre a juny), mentre que d’altres són de periodicitat anual com 

passa amb els esdeveniments i festes puntuals que es repeteixen de forma tradicional 

aproximadament per les mateixes dates. 

 

Tot queda recollit en el pla sense poder concretar massa el disseny definitiu d’aquestes 

accions, però sí tenint una idea general que mira de donar resposta a les necessitats 

detectades i els objectius plantejats durant l’anàlisi i el disseny dels primers mesos d’any, per 

implementar les diferents accions durant tot l’any i finalment fer-ne una avaluació final en 

acabar l’any (tot i els diferents moments d’avaluació que s’explicaran tot seguit), punt de partida 

alhora del disseny del següent projecte d’activitats anual. 
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7. RECURSOS DISPONIBLES 

 

7.1. RECURSOS HUMANS DESTINATS A JOVENTUT 

 

1.- Cristina Rovira Raspall: Contracte per obra i servei determinat, categoria A2. Tècnica de 

Joventut mancomunada a jornada sencera. Contractada pel Consell Comarcal, en conveni de 

col·laboració. 

2.-Maribel Pérez Fontanillas: Personal de cultura, contractat per l’ajuntament. No treballa 

específicament per l’àrea de Joventut, però n’és un referent. També encarregada de la 

biblioteca annexa al Punt Jove ico-gestió de les ofertes de treball del Club de la Feina. 

3.- Pilar Romero: Regidora de Joventut, Esports i Serveis. 

4.- Esther Dalmau Granell: Responsable de l’SCJ Tarragonès (suport i assessorament a 

través de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament). 

5.- Educadora Social de Creixell: contractada pel Consell Comarcal del Tarragonès. 

 

 

 

7.2. RECURSOS FINANCERS 

 

 

El pressupost total de l’Ajuntament en el 2020 =  6.269.910,44 € 

 

Partida pressupostària festes =   47.000 € 

 

Partida de joventut i cultura =  25.000 € 
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7.3. RECURSOS FUNCIONALS 

El municipi compta amb diversos equipaments municipals que estan a l’abast del jovent i de la 

resta de la població. Els enumerem: 

 

Casal Municipal de Creixell 

  Avinguda Dr. Pujol (43839 Creixell) 

Un dels primers equipaments del poble, del que disposen 

el creixellencs per celebrar tota mena d'actes socials i 

esdeveniments esportius i culturals com ara exposicions, 

representacions teatrals, concerts, festes de carnaval, 

balls, gimnàstica de manteniment, cursos d'arts marcials, 

festes per a la gent jove, el sopar de cap d'any... 

 

Centre Cívic de Creixell 

Avinguda del mar, num.2, 43839 (sota del Mirador) 

Obert de dilluns a divendres de 17h a 20h 

S’hi desenvolupen activitats organitzades per l'associació "Llar de 

jubilats de Creixell" 

 Gimnàstica per a la gent gran 

 Manualitats, ceràmica.. 

 Taller de costura. 

 

Hotel d'Entitats 
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És tracta de l’antiga escola del municipi. És l’edifici on s’hi ha 

situat actualment el nou Punt Jove. A més, hi podem trobar la 

biblioteca, una aula d’ordinadors per autoconsulta i dues aules 

més que resten buides, les quals queden lliures per a 

possibles necessitats del consistori i/o de les entitats. Al 

soterrani hi trobem  

l’arxiu municipal. per a l’ús de tota la població creixellenca. 

La finalitat d’aquest nou espai serà la d’aglutinar les activitats físico-esportives i culturals que es 

duen a terme al nostre municipi.  

Piscines Municipals 

Les piscines es van inaugurar l’any 2005, i després de 4 anys tancades, actualment comptem 

amb aquestes instal.lacions que a més, disposen d’una zona de solàrium amb hamaques, para-

sols i taules i cadires, a banda de la zona enjardinada. La major part dels usuaris es mostren 

satisfets amb elles, i en fan un ús bastant continuat. 

 

Estan situades al costat de l'Hotel d'Entitats on es troba el Punt Jove. 

 

Col·legi Públic CEIP - Les Eres c/ Onze de Setembre s/n. 

Servei: Escola de primària per a nens de 3 a 12 anys. 

Compta amb l’Associació de pares: AMPA CEIP-Les 

Eres que organitza activitats diverses per als seus 

membres, la majoria jovent emancipat. Durant l’època 

d’estiu es munta un Campus d’estiu gestionat pel 



Pla Local de Joventut    2020-2024                                                                       Creixell  

 

 63 

Club de futbol i l’Ampa de l’escola. L’equip de monitoratge està compost per persones joves 

de Creixell, formades als cursos de monitors organitzats a la zona TRAC. 

 

Llar d’Infants de Creixell: C/ Vendrell, 7 

Després d’haver hagut de cessar en la seva activitat, enguany s’ha pogut recuperar. 

S’ofereixen els 3 cursos de P0 a P2, servei de menjador i d’acollida, a més de l’horari lectiu fins 

les 17h. 

 

Casa de la Cultura Cal Cabaler 

Es tracta de la Casa de cultura, que es troba al centre de la vila, molt propera a l’Ajuntament.  

S’utilitza per activitats diverses com ara: escola d’adults, castellà, informàtica, Català inicial, 

bàsic, elemental i intermedi. Anglès (2 nivells), francès (1 nivell), reforç primària i secundària, 

realització de xerrades, setmana cultural, tallers puntuals, i voluntariat per la llengua 

(normalització lingüística). Hi ha un total de 120 persones que l’utilitzen habitualment, en part 

joves de diferents procedències entre 18 i 35 anys. 

També es un centre d’interpretació i inclou el servei d’informació turística i les dependències de 

la regidoria de cultura i festes. Puntualment també s’hi organitzen exposicions i hi ha un centre 

d’interpretació del municipi. 

 

Instal·lacions esportives: camp de futbol i gimnàs 

Camp de futbol amb gespa artificial que també es fa servir per a la pràctica de l’atletisme, i 

altres activitats esportives. Està situat al costat de l’Hotel d’Entitats (Punt Jove) 

Hi ha un poliesportiu amb una pista de bàsquet i una de futbol sala. 

També compten amb una pista de tennis en funcionament d’ús gratuït reservant a la casa de 

cultura 
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I el gimnàs que ja hem comentat que gestiona l’Associació que du aquest nom i que utilitzen 

majoritàriament persones joves. 

 

8. AVALUACIÓ  

 

La realització d’una avaluació és fonamental per a millorar els nostres projectes i donar-los 

continuïtat. L’avaluació és quelcom que com se sap s’ha de planificar igual que la resta de 

coses, i s’ha de tenir en compte a priori què voldrem avaluar i perquè, amb quins instruments 

comptarem per fer-ho, qui la farà, quins indicadors es tindran en compte... 

 

8.1. QUI 

La revisió de les accions dutes a terme pel Pla aniran a càrrec de la tècnica mancomunada de 

Joventut conjuntament amb la regidora de Joventut, seguint els indicadors marcats en el 

projecte d’activitats. Al mateix temps es recolliran les valoracions realitzades pels propis joves, 

extretes de reunions amb la finalitat d’intercanviar idees sobre els programes realitzats i com es 

poden millorar, així com amb l’opinió de la responsable de l’SCJ.  

 

8.2. QUÈ 

La majoria d’indicadors seran per cada acció i recolliran tant la valoració quantitativa com la 

qualitativa, essent la majoria d’indicadors:  

 

 Nombre de participants/usuaris 

 Grau d’implicació en l’organització de l’activitat 

 Grau de satisfacció 

 Grau d’implicació 

 

8.3. COM 

Les eines o instruments d’avaluació que utilitzarem majoritàriament seran: 

 

 Qüestionaris de valoració de determinades accions. 

 Observació directa i participant. 

 Registres de consultes/usuaris de cada àmbit o espai (BJH, SAL, PJ, espai 

jove...).  
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 Reunions de valoració amb joves i altres professionals. 

 Entrevistes amb persones joves representatives (individuals o pertanyents a 

associacions). 

 Anàlisi documental de memòries i actes de les reunions. 

 

8.4. QUAN 

 

D’entrada a l’hora de dissenyar el pla s’ha fet una avaluació inicial de la situació, tenint en 

compte l’avaluació final de l’anterior pla, i les prioritats i recursos d’enguany. És a dir, hem 

avaluat les necessitats i la possibilitat de donar-los resposta i de quina manera. 

 

Hi haurà una avaluació intermedia o contínua que es realitzarà durant la implementació del pla 

per tal de fer una anàlisi de les actuacions concretes, que ens permeti anar fent reorientacions 

si és necessari perquè veiem que no anàvem ben encaminats en el disseny que havíem fet, o 

bé perquè la relació entre els impactes reals i el seu cost no són adequats (avaluació de 

l’eficiència).   

 

I per acabar es farà una avaluació final anualment i al final del període del Pla (2020). En ella 

avaluarem tot: disseny, implementació (resultats i eficiència), impacte... I serà la base per 

continuar treballant d’acord amb les respostes que fem a les preguntes: 

- quins han estats els objectius assolits? Quins no? 

- quin ha estat l’impacte: hem aconseguit amb la nostra intervenció transformar la realitat 

del jovent del municipi? I de les polítiques de joventut? 

- en cas d’haver fallat, en quin moment ho hem fet? 

- Havíem detectat correctament les necessitats? Havíem tingut en compte tots els nostres 

destinataris i agents implicats? Realment la situació justificava l’existència de les 

actuacions plantejades? 

- hem fet un disseny coherent d’acord amb les necessitats i recursos disponibles? 

(realista). 

- Durant el desenvolupament de les accions o serveis,  hem reaccionat quan havíem de 

fer-ho?  

- els diners i esforços invertits han estat proporcionals a allò aconseguit i raonables amb 

allò realment disponible? 

 

En definitiva, pensem que l’avaluació requereix també tenir una capacitat d’assumpció de 

responsabilitats i d’autocrítica que assumim a l’Ajuntament de Creixell. 
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