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01. INTRODUCCIÓ  

Durant l’última dècada l’àmbit de la joventut ha tingut rellevància, formant part 

important en les agendes governamentals, doncs cada vegada més es fa més latent i 

necessari comptar amb instruments que garanteixin la formació de la cultura universal 

de respecte a la llibertat, la pau i el drets humans. 

 

Als carrers de qualsevol poble o ciutat, a les aules i als passadissos de qualsevol 

escola de secundaria, assistim cada dia a un conjunt de relacions entre persones 

adultes i nois adolescents. Uns i altres tenen unes formes de ser i d’actuar. 

 

Entre els primers, tot i la seva pròpia condició de majors, el bagatge viscut, allò que 

saben, allò que desitjarien que els més joves aprenguessin. Entre els segons, sembla 

que predomini allò nou, la autosuficiència, la necessitat  de descobrir i experimentar. 

Ambdós es relacionen dins la família o en les institucions, les qual tenen les seves 

possibilitats, les seves pretensions, les seves limitacions i les seves rigideses. 

 

En aquesta relació sembla que resulta determinant el com es veuen, com es viuen 

mútuament, què esperen i què no esperen un dels altres. 

 

Sovint, parlem del dinamisme i la vitalitat de la joventut com a font de canvi, de creació 

i innovació però sovint ha estat considerada també com un problema que calia 

resoldre. Aquesta ambivalència ha fet que, des de la política i altres instàncies, s’hagi 

volgut treballar per els joves però sense els joves. Un plantejament com aquest, 

resulta insostenible en els nostres temps.  

 

Per tant, la nostra proposta educativa a Moià és apostar per la implicació dels 

mateixos com part de la solució de les dificultats a les que s’enfronten i no únicament 

un problema que els altres hagin de resoldre. Ells són actors socials amb habilitats i 

capacitats suficients per a trobar solucions constructives per les seves pròpies 

situacions. Teniu a les vostres mans el Pla Local de Joventut de Moià elaborat des de 

la mateixa participació dels joves de Moià i els seus agents educatius més pròxims. 
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02. JUSTIFICACIÓ 

2.1. Característiques dels moianesos i moianeses  

Després d’escoltar els diferents punts de vista de polítics, de tècnics i de la mateixa 

ciutadania a Moià podem afirmar que aquesta actitud sincera i alhora tempestuosa en 

el caràcter moianès es vincula a un sentiment d’identitat consolidat al municipi. Tal i 

com també ens mostra la Fura dels Baus  “amb la seva inquietud i necessitat constant 

d’explorar noves tendències artístiques ha desenvolupat, mitjançant un procés de 

creació col·lectiva, un llenguatge, un estil i una estètica propis. El que avui en dia 

s’anomena “llenguatge furero”, que ha sabut portar a diferents gèneres artístics: l’art 

escènic, l’òpera, el cinema o el macroespectacle”, a la vida del municipi, al tarannà 

dels moianesos i moianeses, qui sap si a la política, a les polítiques públiques. 

Amb “la capacitat d’unir i adaptar carnalitat i misticisme; naturalesa i artifici; grolleria i 

sofisticació; primitivisme i tecnologia, en cadascun dels seus espectacles, ha 

aconseguit l’èxit i el prestigi internacional” i és aquest un caràcter propi del territori que 

no essent únic si que li és singular i propi. Moià és també “furera”: els seus joves amb 

gran potència,  ganes d’experimentar i viure, sense límits i sense l’abordatge d’unes  

polítiques de joventut ha fet que hi hagi una situació preocupant per part dels polítics i 

la ciutadania. Per tant, el projecte que esteu llegint va encaminat a trobar l’encaix entre 

un Moià jove “furero” i un altre pausat i tranquil. 

2.2. Joventut 

Els joves? o la joventut. Conceptes. 

És important identificar la joventut com una etapa o tram vivencial decisiu, creador i 

poderós de tota persona. Un moment vital on l’adquisició de nous aprenentatges i de 

noves fortaleses té una especial rellevància. És el moment de suplir algunes carències 

i de fer projectes. Com esmenta l’autor José Marina “El mon és una barreja de realitat i 

possibilitat” un missatge que hem de transmetre als joves d’avui, doncs això som i 

podem ser tots nosaltres. 

Durant l’etapa adolescent, els processos mentals estan dirigits a consolidar allò que 

l’individu el fa ser únic i diferent davant els altres, és a dir, la seva identitat. En aquest 

procés adopta un rol diferent al que tenia fins aleshores, i  a la vegada modifica el rol 

de les persones que tenen al seu entorn. 
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La perspectiva evolutiva del creixement, permet entendre que l’adolescent no es 

desprèn del seu passat, encara que pugui renegar d’ell en molts moments. Allò que li 

va ocórrer en un passat, és la base del que li pot succeir en l’actualitat (López i Castro, 

2011). Tot i això, les seves majors possibilitats cognitives, la nova consciència d’ell 

mateix i també les seves noves interaccions permeten una reedició de les experiències 

viscudes, amb nous significats que possibiliten la seva maduració i creixement. Des 

d'un punt de vista sociològic, la joventut és el període de la vida d'una persona en que 

la societat en la qual viu ja no el considera un infant, sense reconèixer-li encara un 

estatus, uns rols i unes funcions plenament adultes. No es defineix per cap moment 

particular -per exemple, la pubertat física-, sinó per la forma, contingut i durada del 

cicle de la vida en que té lloc, i es delimita de manera diferent segons les diverses 

cultures i societats. (Hollingshead,1949: 6).La joventut és doncs un tram vivencial de 

les persones que, com a tal, porta associats uns canvis biològics i psicològics, així com 

d’actituds i rols socials.  

Si hi ha una característica clau en aquest període del cicle vital és que es produeix un 

seguit de transicions (educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes) que fan 

que l’individu passi, no sempre d’una forma lineal, d’una situació de dependència 

respecte de la seva família d’origen, que caracteritza la infantesa, a un estatus 

autònom com a ciutadà i subjecte social. Per tant, la joventut és una etapa de gran 

vitalitat i iniciació (món laboral, parella, etc) que comporta aprenentatges, l’assumpció 

de responsabilitats i la gestió de la pròpia autonomia. Així, es tracta d’un pas que la 

persona jove no duu a terme de forma passiva, sinó que el construeix.  

Sabem que per l’adolescent és important tenir una actitud diferenciada dels adults. 

Però, la pregunta que hom es fa és: per què alguns d’ells adopten un comportament 

àlgid i punyent? l’adolescent passa per un procés fràgil i confós. En aquest sentit les 

seves manifestacions són la resposta a aquest no saber; la impotència de veure’s 

incapaç d’abordar aquest trontollós procés que pateix dins seu. Si no troba respostes 

en l’entorn li sorgeix la necessitat de rebutjar tot allò que li envolta i queda aferrat, per 

exemple, amb una imatge rupturista o amb el  trencament de normes o a l’abús amb 

les drogues, etc. Al municipi de Moià, com arreu, això ha arribat i ha fet que la 

convivència amb el jovent sigui difícil d’encaixar. 

Alhora la joventut és un moment de construcció dels projectes de vida. És un moment, 

per tant, d’oportunitats i presa de decisions. En aquesta construcció també destaca el 

procés d’adquisició i d’exercici de la ciutadania i rols ciutadans; adquisició d’implicació 
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comunitària i competències cíviques que fan que l’individu no sols sigui protagonista 

del seu projecte de vida, sinó també de la societat on viu., tenint en compte que ser 

jove no és el mateix a cada època històrica (Feixa, 2006). 

En aquest sentit i des d’una perspectiva generacional, la joventut també es pot definir 

com un col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social. Les 

transformacions que tinguin lloc en la joventut d’avui tenen un efecte sobre el seu 

present, però sobretot tindran també un efecte cabdal sobre la configuració de la 

societat del futur. Els diferents processos en què viu la joventut i la caracteritzen fan 

que les persones joves optin per una manera determinada de posicionar-se en el món, 

una determinada manera de “ser jove”, d’entendre el món.  

El context de desenvolupament dels joves 

Les indústries i els serveis posen en marxa les lògiques de les opcions, estratègies de 

personalització dels productes i els preus, és a dir, les grans polítiques empresarials 

de la segmentació i la distribució. Però tots aquests canvis, provoquen l’augment de la 

comercialització del diferents estils de vida, d’incentivar una mica més les creixents i 

imparables necessitats de les persones. A mesura que les nostres societats 

s’enriqueixen, apareixen noves necessitats, el que podríem dir nous anhels 

consumistes. Quan més es consumeix, més es vol consumir. 

A aquest tipus de consum, a part de portar-nos a un triomf de les marques, i a un 

augment desmesurat de la salut com a un focus important del consum, ha provocat 

també un creixent paper de les diversions en les nostres societats. I no només això, 

sinó que inclòs el consum de béns materials tendeix a inclinar-se cap a una lògica 

experiència. Conseqüentment a tots el canvis esmentats, existeix també una creixent 

cultura de la competició i superació d’un mateix. Els nous herois i heroïnes de la 

societat destaquen per les seves destreses, a maximitzar els seus potencials de forma 

i salut, sexualitat i bellesa.  Aquest nou concepte de la cultura ha arribat a conquerir les 

grans esferes de la nostra societat, esdevenint que alguns autors anomenen la 

hipermodernitat (G. Lipovetsky, 2007). 

Les empreses són el principal lloc on es manifesta de forma més evident la cultura 

competitiva, però aquesta ja no es recolza en l’augment de la producció i la reducció 

de costos, sinó en altres qualitats, com el nivell de serveis, la millora contínua...alabant 

així l’autonomia, la iniciativa, la flexibilitat i a la creativitat. Els potencials de l’individu 



PLA LOCAL DE JOVENTUT  
MOIÀ, 2018 

 

 9 

s’han tornat doncs, factors de triomf. Els ideals de competició, iniciativa i autosuperació 

esdevenen com a normes generals de comportament. 

Lluny d’entendre les pràctiques culturals juvenils globals homogeneïtzades i seguides 

servilment a nivell local, o sobre un “món juvenil” mercantilitzat, occidentalitzat i 

dominat per la llengua anglesa, assumim el fet que, com a generació la majoria de 

joves actuals es veuen immersos d’alguna manera en la “societat en xarxa” ( Castells, 

1999, citat a Freixa, 2014). Això fa que la majoria de joves d’avui en dia obtinguin la 

informació, i sovint la seva inspiració, de fonts globals, un procés molt diferent al de la 

construcció de la pròpia identitat a partir de les certeses transmeses del passat.  

Els joves són consumidors actius de producte i serveis de la indústria cultural global, 

esdevenen fonamentals per el mercat mundial de l’oci, no només són un objectiu de 

comercialització de la indústria cultural, sinó també una font d’inspiració. Cal d’estar 

però, que tot i que els artefactes siguin d’origen global, les cultures juvenils són 

sempre locals ja que els joves s’insereixen en allò que és immediat i s’encarnen en 

relacions econòmiques i polítiques localitzades. El compromís reflexió de la joventut 

global (elecció o refús, síntesi o transformació) amb producte i pràctiques culturals 

(música, subcultures, moda, argots..) estan determinats per el seu habitus: ingressos, 

religió, idioma, classe, sexe, origen...( Freixa, 2014). Són processos creatius que 

treballen amb tots els recursos disponibles, tant a nivell local com global. 

Entenem doncs que la categoria joventut compren una àmplia escala cronològica, que 

inclou a joves d’ambdós sexes en la franja d’edat entre els 12 i els 35 anys. Això 

mostra  fins a quin punt aquesta categoria s’ha ampliat, ja sigui per incloure a individus 

que en algunes societats estan legalment reconeguts com a nens, com per a incloure 

altres legalment reconeguts com adults. Més que els estatuts oficials podem dir que 

allò que els identifica més com a joves són les seves pràctiques socials i culturals. 

El nostre interès radica en la construcció social de la identitat, on els joves són actors 

socials creatius, en el consum cultural i en els moviment socials, en definitiva, en el 

caràcter distintiu de cultures juvenil locals del món globalitzat. Ens referim a aquells 

aspectes de la globalització econòmica i cultural que amenaces en escombrar signes 

d’identitat i pràctiques locals en favor d’un conjunt homogeni de formes o maneres de 

pensar la identitat. En la època de la informació les identitats generacionals es troben 

cada vegada més deslocalitzades, però no són homogènies. ( C. Freixa, 2014). En tots 

el membre d’una generació identificable existeix un terreny comú. 
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La forma i el contingut dels productes, les tendències i els moviments juvenils globals, 

es distingeixen en les seves preferències culturals col·lectives i en les seves 

pràctiques, però aquestes es sintetitzen àmpliament, i es despleguen de diverses 

formes a nivell local.  

2.3. Per què el treball comunitari amb joves a Moià? Per què un procés 

participatiu? 

La pràctica ens demostra que el principal instrument per al canvi és la gent. Nosaltres 

som els que canviem i, en fer-ho, aconseguim canviar les coses. A aquest tipus de 

canvi, l’anomenen educatiu i, per tant, per fer que les coses canviïn, ens hem d’educar. 

Tot i cada vegada més, aquest tipus de visió és sovint un repte per a la societat, ja que 

han estat pràctiques poc utilitzades. 

El treball comunitari permet el treball des de la proximitat i l’enfortiment de la societat 

civil a través de la participació com a principal estratègia. A més, aquest tipus de 

treball permet tenir un comportament educatiu basat en la reflexió, la critica, la 

corresponsabilització i el reconeixement dels altes. 

Entendre els processos participatius com a processos educatius ens obliga a fixar 

l’atenció en aspectes que tot sovint no tenim en compte com els aspectes més 

quotidians.  

Des del punt de vista comunitari, és molt important disposar de la opinió de tots els 

agents que intervenen. Per aquest motiu, tenint en compte la gran quantitat d’agents 

implicats a Moià, és necessari la realització d’un procés participatiu que, a més 

d’esdevenir una eina de difusió de la funció per la qual estem realitzant una diagnosi 

sempre continuada, proporcionés també una estratègia per al recull de la màxima 

informació possible.  

Amb la intenció d’esdevenir una solució eficient, duradora en temps, i sobretot real per 

a tota la població de Moià, el treball comunitari esdevé un eina i un mètode adient.  

Donar una resposta als joves, i a la ciutadania en general, sobre l’augment d’algunes 

pràctiques incíviques per part del col·lectiu jove, pot semblar a simple vista una 

problemàtica concreta i localitzada, però que implica a tota la població, i per tant, la 

solució ha de sorgir d’aquesta mateixa. 

Així doncs, el treball localitzat i concret amb els joves, i des d’uns agents exteriors, 

tindria sentit per a la resolució d’un conflicte concret i puntal, però no per un treball 
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preventiu i amb bases sòlides que proporcioni estabilitat i una solució eficient per a tota 

la comunitat. 

Apostar per la participació ciutadana no consisteix a redactar reglaments o crear 

òrgans on tinguin cabuda els ciutadans, més aviat exigeix apostar per unes noves 

formes de fer i relacionar-se amb la ciutadania que permetin treballar polítics, tècnics i 

ciutadans conjuntament en un clima de col·laboració. Com que això no és el que 

acostuma a passar, cal que tots aprenguem a fer-ho, hem d’educar-nos a través de la 

pràctica. 

És important recordar que el procés educatiu no el podem viure com un sacrifici, com 

un càstig. Això, potser, seria vàlid per a l’adoctrinament, però no pas per a l’educació. 

Un procés educatiu ens ha d’aportar recompenses des d’un punt de vista directament 

relacional. Per tot això, diem que participar ha d’ésser també divertir-se, passar-s’ho 

bé, sentir-se bé, gaudir dels moments de relació. 

2.4. Origen del Projecte 

L’origen del projecte sorgeix d’un encàrrec institucional que és aquella demanada que 

els representats de la sobirania popular (els polítics) fan als tècnics i tècniques per 

desenvolupar unes polítiques públiques. L’encàrrec és dinàmic i és finalment fruit d’un 

diàleg politico-tècnic que el configura i reconfigura al llarg del procés comunitari amb 

joves. 

L’encàrrec inicial que l’Ajuntament de Moià fa al servei, és el de trobar els mecanismes 

adients i ajudar en la seva implementació amb l’objectiu de millorar la convivència 

ciutadana, i facilitar l’encaix dels joves en la vida social del municipi. En definitiva 

gestionar la convivència.  

 

03. DIAGNOSI 

3.1. Jornada participativa amb els joves 

Arrel d’una demanda política es pacta fer una primera diagnosis comunitària per tal de 

definir quines són les problemàtiques concretes que es detecten al territori 

relacionades amb les dinàmiques juvenils identificades en el municipi.  

El Pla Local de Joventut que hem creat està adaptat a la realitat de Moià i a les 

necessitats i demandes dels seus joves. Està sent un instrument necessari per 
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recuperar la centralitat de les polítiques de joventut des de l’actuació integral i 

transversal, implicant a tots els agents del municipi. L’elaboració conjunta d’aquest PLJ 

és una proposta de planificació i intervenció estratègica pel que fa el col·lectiu jove 

amb la finalitat de cobrir les demandes, necessitats i problemes que puguin tenir els 

joves. 

La primera trobada participativa amb joves és amb tots els alumnes l’Institut Moianès 

(de 13 a 18 anys). Fem una trobada participativa on ens donen les respostes per 

començar a construir les polítiques de joventut a Moià. Les preguntes que els hi hem 

fet han sigut “Què no m’agrada de Moià?” i “Quina és la teva proposta de millora?” 

Els resultats són els següents: 

 “Què no m’agrada de Moià?” 

 

 

Gràfica amb totes les respostes 

dividides per àmbits (Què no 

m’agrada de Moià?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica amb el major número de respostes (Què no ‘agrada de Moià?) 
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“Propostes de millora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica amb totes les respostes dividides per àmbits (Propostes de millora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica amb el major número de respostes (Propostes de millora) 
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3.2. Jornades participatives amb els agents educatius pròxims als joves 

Un cop recollida tota la informació del col·lectiu jove, ens vam adreçar també als seus 

agents educatius més pròxims per tal de tenir una visió més complerta sobre la realitat 

de Moià. Vam recollir informació a partir de la mateixa pregunta que els hi havíem fet 

als joves als  següents agents educatius: 

- Mares i pares dels joves 

- Claustre de professors de l’Institut Moianès 

- Professionals del Centre d’Atenció Primària  

- Professionals de la Biblioteca Municipal 

- Junta de joves de l’Ateneu La Pólvora 

- Agents de la Policia Local 

Els resultats són els següents: 

“Problemàtiques i necessitats” 

 

 

 

Gràfica amb totes les respostes dividides per 

àmbits (Problemàtiques i necessitats) 

 

 

 

 

 

 

Gràfica amb el major 

número de respostes 

(Problemàtiques i 

necessitats) 
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“Propostes de millora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica amb totes les respostes dividides per àmbits (Propostes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica amb el major número de respostes (Propostes) 
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04. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

4.1. Polítiques de joventut 

Fa pràcticament trenta anys que a Catalunya existeixen i es desenvolupen polítiques 

de joventut amb continuïtat democràtica i amb plantejaments que, malgrat els canvis i 

l’evolució, són equiparables a les que avui coneixem (Montes, 2011). Malauradament 

s’han anat creant polítiques de joventut a partir de problemàtiques. Quan és detectada 

una urgència, vol pal·liar-se amb la creació de polítiques, i òbviament, no es pot fer 

d’urgència allò que requereix anys de treball en programes inespecífics, de proximitat i 

atenció personalitzada, la urgència només fa que es creïn polítiques que només 

atenen a una petita part. Està clar que ara mateix, la desatenció de polítiques clares de 

joventut genera problemes a mig i llarg termini. Allò que no vam fer fa quinze anys ens 

passa factura avui. Però, si allò que no vam fer en període de bonança econòmica ens 

aboca a una situació complexa avui, marcada per l’actual crisi. 

Quan parlem de la situació actual dels joves és inevitable pensar en crisi, atur juvenil, 

treball precari, dificultats per accedir a un habitatge, i en definitiva una situació que es 

tradueix en dificultats per a la emancipació i per tant, per a la construcció del projecte 

vital dels joves.  

Dins la nostra societat, sembla que la condició de persona adulta, i per tant de ciutadà, 

només pugui ser aconseguida amb la superació de determinades probes que inclouen 

l’emancipació, l’autonomia econòmica i l’establiment de relacions afectives al marge de 

la família d’origen (Comas, 2011). Des d’aquesta perspectiva aconseguir un bon treball 

sembla una demostració empírica de que s’ha “superat la proba” a la qual 

definitivament la maternitat i la paternitat aportaran la garantia total i definitiva, però, 

mentre no s’arribi aquesta situació, la identitat de la persona sembla quedar “suspesa” 

tot i que evidentment no ho està.  

Tot i la insistència dels mitjans de comunicació, i els polítics en general, en donar una 

imatge dels joves com a un sector de la població clarament definit i amb unes 

necessitats molt específiques, la veritat és que es tracta d’un grup de persones molt 

diferents, i per tant, amb unes necessitats molt diverses. 

Aquesta generalització sobre les necessitats dels joves, acompanyada d’unes grans 

mancances en el sistema educatiu actual, provoca sense cap dubte, que existeixi el 

que s’anomena realitat juvenil universal (Montes, 2008) que d’alguna manera justifica 

la necessitat de l’existència de polítiques de joventut. Aquesta realitat juvenil, fa 
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referència a les necessitats esmentades i atribuïdes al col·lectiu de joves, necessitats 

però, que són evidents en el dia a dia com a conseqüència clara de les mancances del 

sistema. La informació sobre els riscos o perills en el consum de tòxics, la sexualitat, la 

promoció d’una alimentació saludable, la necessitat d’una orientació laboral....és a dir, 

estratègies adreçades a tot un conjunt de persones que hauran de ser dissenyades 

per ser tractades diferents vers a d’altres persones, com per exemple les que el 

formen en edats compreses entre 60 o 80 anys. Un món juvenil que és molt divers i 

dinàmic socialment, econòmicament i culturalment parlant, i on es detecten, dins un 

mateix període de joventut, diferents necessitats. 

Cal pensar també, que l’accés als serveis de l’Estat del Benestar està vinculat al treball 

productiu, de la mateixa manera que hi està supeditada la pertinença a determinades 

estructures de decisió. Així doncs, la situació de dependència dificulta l’accés dels i les 

joves a la plena ciutadania, excloent-los sovint dels canals de participació 

institucionalitzats i no atorgant-los la categoria de ciutadans amb plena capacitat de 

decisió sobre el seu entorn. 

Davant aquesta situació i segmentació de la població, la creació d’accions i estratègies 

per a recolzar un determinat sector de la ciutadania són evidents. En definitiva s’ha fet 

evident, l’articulació d’accions al voltant dels joves tenint en compte la seva diversitat 

social, econòmica, ètnica, cultural, sexual i fins i tot la seva vila o ciutat o el seu entorn 

més proper. En general, fer polítiques de joventut actualment és una forma de 

contribuir a donar suport i algunes oportunitats a les generacions actuals que d’alguna 

manera podem dir que lideren la societat, o dit d’una altra forma, per pal·liar o 

minimitzar els riscos i les desigualtats que plateja la “nostra democràcia” i una societat 

tan globalitzada com l’actual. 

Al llarg de la història i a l’actualitat, s’ha cregut necessari desenvolupar polítiques de 

joventut atenen a tres paradigmes (Bayón, 2003): 

 Exigència de donar resposta a les dificultats que apareixen en la vida dels 

joves i per a les quals es realment solucions 

 El reclam dels joves a ser visualitzats per la societat actual com a membres 

d’un col·lectiu amb una identitat precisa i diversa 

 La necessitat de desenvolupar xarxes de comunicació amb les joves entre 

joves. 
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En la realitat juvenil actual, estan sorgint molts elements que emergeixen en una 

societat cada vegada més globalitzada, que a la vegada comporta nous paradigmes 

econòmics, multiculturals i tecnològics, acompanyada d’una creixent desigualtat social 

i territorial. Tot un conjunt de situacions que fa que els joves no ho tinguem gents fàcil, 

a la vegada que se’ns exigeix que aprenguem a aprofitar les poques oportunitats que 

aquests tipus de sistema deixa entreveure. 

Les polítiques de joventut ajuden a construir projectes vitals i a cultivar tots els 

components que complementen l’educació formal i aporten a les persones el bagatge 

suficient per enfrontar-se a les dificultats que hauran de superar al llarg de la seva vida 

(Montes, 2011). Ciutadans amb capacitat de superació i creixement, participatius i 

actius. Ciutadans, en definitiva, amb capacitat per buscar-se la vida.  

Les polítiques de joventut cal gestionar-les a nivell local, però la majoria d’ajuntaments 

organitzen el seu treball a partir d’una lògica vertical. Amb departaments perfectament 

delimitats, amb recursos assignats de manera exclusiva i amb escassa permeabilitat a 

l’hora d’acceptar modificacions o criteris d’altres departaments. Però les polítiques 

públiques han de ser integrals i flexibles, han d’assumir la incertesa que generen els 

sistemes complexos com el que vivim, i han de reaccionar permanentment davant de 

situacions amb dinamisme constant.  

Per això, una forma de desenvolupar, una política de joventut de manera correcta, és 

fent un bon treball transversal (Comas, A. 2007). Les Àrees de Joventut han de buscar 

cooperació amb altres departaments i dissenyar l’atenció als joves des d’una òptica 

interdisciplinària. Una de les principals tasques de L’Àrea de Joventut és la creació de 

sistemes de cooperació senzills i pensats només per a l’aplicació puntual de cadascun 

dels programes que més ho requereixin. 
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En definitiva cal fer polítiques socials que proporcionin una resposta social a unes 

condicions de vida particulars d’un col·lectiu: els joves 

 

4.2. Creació de les línies d’actuació 

Els resultats del procés participatiu comunitari respecte els joves que s’ha fet per la 
creació del disseny d’aquest Pla Local de Joventut els trobareu de manera detallada a 
l’apartat dels annexos. 

Un cop analitzada la diagnosi per l’elaboració de les polítiques de joventut a Moià es 
distingeix quatre línies clares d’actuació: 

 

 

Línia 1: Dinamització Juvenil 

 

 

Qui fa el seguiment?   
Consell de Cultura – Joves: Tècnic de Cultura 
 Tècnic de Joventut 
 Entitats Culturals (de i per a joves) 
 Biblioteca de Moià 
 Regidoria de Joventut 
 Regidoria de Participació Ciutadana 
 

 

 

 

 

 

 

Quins temes han sorgit?  
Espai Jove 
Activitats de de la Participació 
Art i els Joves 
Projeccions 
Camp de Treball Jove 
Xarxa Associativa 
Festes Populars 
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Línia 2: Gestió emocional, salut i família 

 

Quins temes han sorgit?  
Alcohol i altres addiccions 
Identitat i Conflictes de Gènere 
Afectivitat i sexualitat 
Assetjament escolar 
Acompanyament a la Família 
Esport i espais 
Creixement i Salut Integral 

 

Qui fa el seguiment?   
Comissió de Treball pel Creixement Integral: Institut Moianès 
 AMPA 
 CAP 
 Educadora Social  
 Tècnica de Joventut 
 Agrupament Escolta Moià 
 Junta Ateneu 
 Regidoria d’Educació 
 Regidoria de Joventut 
 Regidoria de Civisme 
 

 
 

Línia 3: Emancipació 

 

Quins temes han sorgit?  
Transport Públic 
Autonomia 
Orientació Acadèmica 
Orientació laboral 
Habitatge 

 

 

 
Qui fa el seguiment?  

 

Coordinació Consell Comarcal Moianès: Tècnica Joventut CCM 
 Tècnica Joventut Moià 
 Regidoria de Joventut 
 Conselleria de Joventut CCM 
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Línia 4: Civisme jove 

 
 

Quins temes han sorgit?  
Campanyes de Civisme 
Aplicació Ordenança Civisme 
Tècniques Restauratives 

 

 
 
Qui fa el seguiment?  

 

Comissió de Civisme: Educadora Social 
 Policia Local 
 Tècnica de Joventut 
 Tècnic de Convivència 
 Regidoria de Civisme 
 Regidoria de Joventut 
 

05. CONCLUSIONS DE LA DIAGNÒSI 

5.1. Promoure la participació juvenil a Moià 

5.1.1. Més activitats per joves i més espais per reunir-se 

- Promocionar l’Ateneu La Pólvora com espai de dinamització juvenil 

- Adaptar les festes sense alcohol 

- Club de lectura i de filmoteca, Club Manga 

- Recuperació Jocs de Taula 

- Divendres d’estiu música Jove  

5.1.2. Potenciar activitats cinematogràfiques i artístiques 

- Tornar a fer cinema 

- Reobrir l’antiga Escola de Música i el Casal 

- Oferir programació d’oci cultural (música, teatre, dansa)  

- Promoure el graffiti: tallers, concursos, donar possibilitat de pintar espais 

5.1.3. Avorriment i passivitat  

- Seguir potenciant les tasques de voluntariat durant el curs escolar 

- Continuar realitzant el Camp de Treball per a joves d’ESO a l’estiu 
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- Borsa ocupacional per l’estiu (pràctiques en empreses) 

5.1.4. Donar suport a la participació dels joves 

- Promoure i donar suport a les entitats juvenils  

- Vincular als joves a les xarxes associatives existents 

- Fomentar l’aprenentatge en participació i l’apoderament entre els joves 

5.2. Aprendre a gestionar emocions, apostar per l’oci saludable i fomentar els 

vincles familiars  

5.2.1. Poca conscienciació de l’ús alcohol i altres drogues 

5.2.2. Identitat i conflictes de gènere 

5.2.3. Afectivitat i sexualitat 

5.2.4. Assetjament escolar 

En cadascuna d’aquestes demandes, les propostes són les següents: 

- Promoure l’oci saludable i prevenció: fomentar la intel·ligència emocional, pensament 
crític i la creativitat 

- Oferir cinefòrum en família 

- Convidar a un testimoni real de superació 

- Cohesió social: ampliar les accions per fomentar el sentiment identitari a un mateix 
territori 

- Col·laboració entre Institut i el CAP per millorar detecció de problemàtiques 

- Consultes mèdiques anònimes  

5.2.5. Acompanyament a la família 

- Oferir un espai per mares i pares relacionat amb l’assessorament psicològic i de salut  

- Servei Planificació familiars per pares/mares i joves 

- Promoure activitats familiars 

5.2.6. Fomentar l’esport entre els joves 

- Ampliació de l’oferta d’esports per joves 

- No trepitjar horaris entre activitats escolars  

- Reducció de preus per poder practicar esports  

- Fomentar l’esport femení 
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- Esport col·lectiu al Moianès 

- Arreglar i ampliar pistes d’skate 

- Programació estable d’activitats d’esport 

- Crear espai per practicar esport a l’hivern 

5.2.7. Habilitar espai per fer esport 

- Obrir patis d’escola a les tardes i els caps de setmana 

- Xarxa vòlei pública 

- Pista esportiva amb cistelles de bàsquet, porteries i altres 

- Extraescolars a l’Institut 

- Fomentar l’esport al carrer 

5.3. Promoure l’emancipació i l’autonomia del jovent 

5.3.1. Millora del transport públic 

- Potenciar el transport nocturn per les festes del Moianès 

- Millorar connexió entre Vic, Manresa i Barcelona 

- Ampliació horaris i augment de freqüència 

- Facilitar l’accés de mobilitat en relació als CFGM/CFGS/Universitat 

- Carril bici per connectar els pobles del Moianès 

5.3.2. Orientació acadèmic i laboral 

- Seguiment dels estudiants amb risc a patir abandonament escolar i garantir 

la seva continuïtat educativa 

- Assessorar als joves que tenen dificultats a l’hora d’escollir el seu futur professional 

- Orientació i seguiment personalitzat dels joves amb més dificultats d’inserció 
laboral 

-Donar a conèixer als joves les diferents opcions de formació que hi ha a la comarca i 

als voltants 

5.4. Abordar les diferents situacions incíviques  

5.4.1. Aplicació de l’ordenança cívica 

5.4.2. Mediació i pràctiques restauratives 
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5.4.3. Campanyes de conscienciació respecte els actes vandàlics, l’excés de consum 

d’alcohol i els comportaments sexistes a Carnaval i Festa Major 
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06. QUADRE RESUM DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

 

LÍNEA D’ACTUACIÓ SEGUIMENT I 
SUPERVISIÓ 

TEMÀTIQUES PROPOSTES 

 
 
 
Dinamització juvenil 
 
 
 

 
 
 
Consell de Cultura – 
Joves: 
 
 
 
Tècnic de Cultura 
 
Tècnic de Joventut 
 
Entitats Culturals 
 
Biblioteca de Moià 
 
Regidoria de Participació  
Ciutadana  
 
Regidora de Joventut 

 
 
 
 
 
 
Espai Jove 
 
Activitats des de  
la participació 
 
Art i els Joves 
 
Projeccions 
 
Camp de Treball Jove 
 
Xarxa associativa  
 
Festes Populares 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Programes/projectes en seguiment: 

Ateneu La Pólvora: equipament jove  

Joves La Pólvora: projeccions pel·lícules 

Camp de Treball Estiu 

Projecte Servei Comunitari 

Dia de Reis 

Projecte Participació Inclusiva 

Projecte 3D 

Suport a entitats de joves 
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Gestió emocional, salut i 
família 
 

 
 
 
 
 
 
Comissió de Treball pel 
Creixement Integral: 
 
 
Institut 
 
AMPA 
 
CAP 
 
Educadora Social 
 
Tècnica de Joventut 
 
Tècnica de Salut 
 
Agrupament Escolta 
 
Junta de l’Ateneu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcohol i altres addiccions 
 
Identitat i Conflictes de Gènere 
 
Afectivitat i sexualitat 
 
Bullying  
 
Acompanyament a la Família 
 
Esport i espais 
 
Creixement i Salut Integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programes/projectes en seguiment: 

Suport a l’AMPA 

Suport a entitats de joves 

Dia Internacional de Violència de Gènere 

Dia de la Dona 

Campanyes de conscienciació sobre l’excés de 

l’alcohol  

Xerrades a l’Institut Moianès sobre sexualitat 

Projecte Bullying  

Suport educatiu a família amb adolescents  
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Emancipació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Coordinació Consell 
Comarcal Moianès: 
 
Tècnica Joventut CCM 
 
Tècnica Joventut Moià 
 
Regidoria de Joventut 
 
Conselleria de Joventut  

 
 
 
 
 
Transport Públic 
 
Autonomia 
 
Orientació Acadèmica 
 
Orientació laboral 
 
Habitatge 
 
 

 
 
 
 
 

Programes/projectes en seguiment: 

Joves en pràctiques al Reforç Escolar Moià 

Camp de Treball Estiu 

 

 
 
 
Civisme 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comissió de Civisme: 
 
Educadora Social 
 
Policia Local 
 
Tècnica de Joventut 
 
Tècnic de Convivència 
 
Regidoria de Civisme 
 
Regidoria de Joventut 
 

 
 
 
 
 
Campanyes de Civisme 
 
Aplicació Ordenança Civisme 
 
Tècniques Restauratives 

 
 
 
 
Programes/projectes en seguiment: 

Aplicació Ordenança Civisme 

Campanyes a Carnaval i a Festa Major per la 

prevenció de: 

- l’excés de l’alcohol 

- situacions sexistes 

- destrosses material urbà 
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07. PROJECTES EN SEGUIMENT 

7.1. Equipament juvenil: l’Ateneu la Pólvora 

L’Ateneu La Pólvora s’utilitza com equipament juvenil tres dies a les tardes entre 

setmana. Aquesta iniciativa sorgeix tant dels propis joves com del mateix Ajuntament. 

L’espai jove ofereix: 

- Punt de trobada: espai de trobada amb taules, cadires i sofàs per a joves, 

també s’utilitza l’espai perquè les associacions i grups juvenils puguin reunir-se. 

Hi ha accés a Wifi gratuït, altaveus per connectar a l’ordinador o al mòbil i per 

posar qualsevol tipus de música, taula de ping pong, futbolí i un pati exterior. 

- Punt d’Informació i Dinamització Juvenil:  propostes, creació i seguiment de 

diferents activitats que vulguin realitzar els joves. Tenir a l’abast informació que 

d’activitats que es fan a Moià i el Moianès.  

- Treball en grups: l’espai també s’utilitza per preparar treballs de classe en grup 

en un ambient més distés que la Biblioteca Municipal. 

7.2. Punt d’Informació Juvenil a l’Institut Moianès 

Espai on la figura del tècnic de joventut cobra rellevància per la fàcil accessibilitat als 

joves de l’ESO i batxillerat. L’espai de l’institut dóna atenció als adolescents a través 

d’un punt d’informació jove on es posa a l’abast recursos informatius d’interès, tals 

com també d’acció i participació del mateix centre i la comunitat de Moià. Es fan 

intervencions, com per exemple organització de campanyes informatives, activitats de 

dinamització, diferents tallers per a joves, etc. També és un bon recurs per poder 

parlar directament amb els professors i l’equip directiu de l’Institut; es facilita la 

comunicació entre els professionals de l’Institut i la figura del tècnic de joventut. 

Iniciativa proposada pel mateix Institut Moianès. 

7.3. Camp de Treball Estiu 

Durant el mes de juliol del 2017 hem organitzat i executat un Camp de Treball dirigit a 

joves relacionat amb reformar l’Ateneu La Pólvora. Aquesta idea ha sorgit de les 

repetides demandes que ens hem trobat a l’hora de realitzar les jornades de 

participació d’aquest  Pla Local de Joventut, sobretot de les mares i pares. 

Aquestes dues demandes són: 

- Els joves a l’estiu estan avorrits i no tenen cap recurs. 
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- A l’Ateneu La Pólvora com a punt jove li falta donar una nova cara en relació a la 

neteja i l’organització de l’espai. 

L’Ajuntament de Moià va voler tirar endavant aquesta iniciativa per tal de donar una 

resposta a les demandes sorgides en les trobades participatives. 

7.4. Joves La Pólvora 

Recolzament, seguiment i acompanyament a un grup de 10 joves de l’ESO que fan 

activitats a l’espai de l’Ateneu La Pólvora. Han realitzat cinc sessions de cinema a 

l’Ateneu amb venda d’aliment i begudes. La iniciativa sorgeix dels mateixos joves, que 

estan engrescats a muntar activitats pels habitants de Moià des de que van assistir a 

l’estiu al Camp de Treball jove. 

7.5. Projecte Servei Comunitari 

Projecte que ve del Departament d’Ensenyament per tal de que els joves col·laborin 

voluntàriament en projectes que sorgeixin de l’Ajuntament. La primera actuació que 

hem fet ha sigut la col·laboració per part de 15 joves de 3r ESO en la campanya de 

tinença responsable d’animals. Els joves han rebut una xerrada a la classe per part de 

la Protectora d’Animals d’Osona. També hem anat caminant del poble fins al CAAD de 

Moià i allà han pogut conèixer l’espai i inclús col·laborar passejant els gossos. Una 

altra acció dins d’aquesta actuació que han decidit els mateixos joves és muntar una 

paradeta el dia de Mercat per fer difusió de la campanya i penjar cartells al carrer. 

Per tal de dur a terme aquest projecte i fer diferents actuacions al llarg del curs s’ha fet 

un Conveni entre l’Ajuntament i el Departament D’ensenyament, l’interlocutor és un 

professor de l’Institut Moianès. La iniciativa sorgeix del mateix Institut Moianès. 

7.6. Dia Internacional de Violència de Gènere 

La finalitat és conscienciar als joves sobre la Violència de Gènere a través d’un taller a 

la classe. S’ha realitzat tres sessions a la classe de tutoria amb tots els alumnes de 1r 

batxillerat. Es vol sensibilitzar als joves sobre aquest tema per tal de no oblidar el que 

significa la Violència de Gènere i les microviolències que els hi afecta directament. 

Tanmateix, aquest dia els joves fan la creació i la lectura del manifest. La lectura la fan 

al mateix Institut amb tots les joves de l’Institut Moianès d’espectadors, i també fan la 

lectura en l’acte que organitza l’Ajuntament, per a tota la comunitat de Moià. En 

aquesta actuació fem un acompanyament als joves per tal de dóna’ls-hi confiança. 
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Aquest últim any també s’ha fet el taller de conscienciació a joves dirigit a la unitat de 

Pioners del Grup Escolta Amadeu Oller a l’espai de l’Ateneu La Pólvora, els joves del 

cau també han participat en la creació d’un taller de banderoles contra la violència de 

gènere i el posterior cercavila pels carrers del municipi. Per a la creació del taller dirigit 

als joves s’ha comptat amb la col·laboració de dues membres de l’associació de Moià 

Cultura de la Dona. Aquesta iniciativa sorgeix del mateix Ajuntament de Moià i 

col·laboren diferents entitats del municipi. 

7.7. Dia de la Dona 

Es demana participació del col·lectiu jove per tal de prendre decisions conjuntes amb 

altres associacions i Serveis Socials per tal d’organitzar i participar activament en el 

Dia de la Dona. Iniciativa sorgida de l’Ajuntament de Moià. 

7.8. Dia de Reis 

Participació de joves voluntaris de l’ESO per l’organització de l’acte per tal de donar els 

regals als infants de famílies amb situació econòmica vulnerable.  També emboliquen 

els regals.  Al vespre donen suport a la Comissió de Festes amb la desfilada dels reis. 

Aquest any han col•laborat monitors i joves del Grup Escolta de Moià Amadeu Oller. 

La iniciativa sorgeix del mateix Ajuntament de Moià. 

7.9. Projecte 3D 

Des de l’Institut Moianès es va demanar que els alumnes de 3r d’ESO s’impliquessin 

en el Projecte 3D, creat des de l’Agència Catalana de Joventut. Aquest projecte es va 

escollir per fomentar la cultura participativa a través del desenvolupament d’un projecte 

concret que va escollir cadascun dels grups classe de 3r ESO i que s’ha implementat 

de forma participativa. En dos dels projectes de 3r ESO va col·laborar i donar suport la 

tècnica de joventut conjuntament amb els joves i el professorat atès que es va escollir 

un projecte a nivell comunitari (fora del centre educatiu). 

3r ESO B: 

La classe de 3r ESO B va escollir fomentar l’Ateneu com a espai pels joves. Per 

aconseguir aquest objectiu van idear alguna activitat. Una d’elles va ser fer cinema: 

van aconseguir habilitar l’espai de l’Ateneu perquè els joves de Moià poguessin veure 

una pel·lícula. Va haver una participació de 36 joves en la projecció de la pel·lícula. 
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3r ESO A 

La classe de 3r ESO A va escollir realitzar una Caminada Solidària a Moià, els diners 

aconseguits van decidir que serien per cedir al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics. 

Per tal d’organitzar la Caminada Solidària vam podem comptar amb el suport del GEMI 

(Grup Excursionista del Moianès Independent). Un membre de l’associació del GEMI 

va anar a les classes de tutoria per assessorar als joves per tal de poder organitzar la 

Caminada. Es van inscriure una setantena de persones. Vam comptar també amb la 

col·laboració de l’ADF. 

Aprofitant el dia de la Caminada Solidària al CAAD (on hi havia un dels punt de 

d’avituallament) es va fer la inauguració de la campanya de Tinença Responsable 

d’Animals, organitzada des de la regidoria de Civisme. La iniciativa d’aquest projecte 

sorgeix de l’Institut Moianès. 

7.10. Projecte de Participació Inclusiva 

Al mateix Institut Moianès, la classe de CFGM va fer realitat un projecte d’inclusió que 

havia fet en un grup de joves de la mateixa aula. El projecte va rebre el suport de 

l’Ajuntament de Moià des del principi. 

Alumnes de 5è de primària de l’Escola Pia, alguns alumnes dels Avets, sis joves de 4rt 

ESO amb nocions de pintura sobre paret i l’alumnat del CFGM d’Atenció a Persones 

en situació de Dependència van participar al mes de juny de 2017 en la iniciativa de 

pintar gran part de la paret del mur del carrer Massamsó de Moià amb el lema: “Tots 

som iguals, tots som diferents”. El projecte té una durada de tres anys. Aquest està 

previst pintar una altra part del mur. La sorgeix dels mateix grup de joves de la classe 

de CFGM d’Atenció a Persones en situació de Dependència. 

7.11. Suport a associacions i entitats en relació al col·lectiu jove 

AMPA: seguiment de les actuacions que fa l’AMPA de l’Institut Moianès. Facilitació de 

subvencions i diferents recursos. Copsar les demandes que ens arriben des de la 

mateixa associació. 

Ateneu La Pólvora: des de que s’utilitza a la tarda l’Ateneu La Pólvora com a punt de 

trobada pels joves treballem coordinadament durant cada setmana amb els joves de la 

Junta del Ateneu, ens reunim un cop al mes per posar en comú tot el que vagi 

succeint. 
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Agrupament Escolta i Guia Amadeu Oller: l’Agrupament Escolta van demanar la 

derivació d’alguns infants i joves de famílies de Serveis Socials a l’Agrupament 

Escolta. Per tal de que els monitors tinguessin més nocions de com actuar amb aquest 

perfil de nois/es, van demanar també una formació d’unes hores que des de 

l’Ajuntament se’ls hi va oferir. Aquest curs passat els infants i joves de SS ja van poder 

anar al Cau, actualment Serveis Socials i alguns dels monitors del cau estan en 

contacte per fer el seguiment. 

La figura de la tècnica de joventut també té contacte amb el cau per tal de recolzar a la 

associació en allò que fa falta. 

7.12. Servei de Reforç Escolar Moià 

Col·laboració voluntària de joves que a Moià vulguin participar en el seguiment i 

l’acompanyament escolar d’infants i joves que presenten dificultats acadèmiques. Des 

de l’Ajuntament de Moià es fa un seguiment en l’evolució de cada jove; quedem un cop 

cada 15 dies per fer el seguiment: què necessiten, què volen aportar, quins dubtes 

tenen, etc. 

 

08. DISSENY 

 

8.1 Objectius  

Objectiu general: 

✓  Millorar la convivència ciutadana i facilitar l’encaix dels joves en la vida social 

del municipi de Moià 

Objectius específics: 

✓  Promoure la participació juvenil a Moià 

✓  Aprendre a gestionar emocions, apostar per l’oci saludable i fomentar els 

vincles familiars 

✓  Promoure l’emancipació i l’autonomia del jovent 

✓  Abordar les diferents situacions incíviques  
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8.2 Metodologia de treball 

Partim d’un treball realitzat amb joves durant tot un any, complint la finalitat de la 

nostra proposta participativa: generar entre els joves i els seus agents educatius un 

coneixement i un procés de reflexió compartit sobre la realitat quotidiana de Moià i les 

seves característiques concretes, i a la vegada, com volen els joves i els seus agents 

educatius que aquesta realitat sigui en els propers anys. 

Aquest any que ens queda per endavant volem continuar en la mateixa línia de treball 

que hem fet fins ara: una proposta metodològica que s’articula a través de la definició 

d’un procés participatiu ampli, obert i continuat en el temps, tal com començar a 

caminar des del marc de les polítiques de joventut acabades de crear, per tal de que hi 

hagi un impacte positiu al major nombre possible de joves del poble de Moià i els seus 

agents educatius més pròxims. La nostra manera de fer busca no només la 

participació dels polítics i tècnics o d’entitats legalment constituïdes, sinó que pretén 

també la implicació, la participació i l’acció d’aquells joves no associats i dels grups 

informals. 

La transparència com a principal estratègia pedagògica, ja que en base a questa 

premissa es contribueix a la motivació i implicació del joves en tot el procés, així com a 

desencadenar respostes amb actituds i comportaments transparents i de confiança. 

Organigrama per a la intervenció comunitària amb joves 
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Equip de Seguiment 

L’Equip de Seguiment està format per la tècnica de joventut, el tècnic de convivència, 

la responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consorci de Moianès, la 

Regidora de Tercer Sector i Civisme i el Regidor de Joventut. L’Equip de Seguiment és 

l’encarregat de definir i redefinir l’encàrrec institucional i fer el seguiment i vetllar pel 

desenvolupament del treball en tots els seus aspectes politico-tècnics. 

Equip Comunitari 

L’Equip Comunitari està format per la tècnica de joventut i el tècnic de convivència. 

Treballen conjuntament quan sorgeixen situacions relacionades amb la convivència i 

els joves.   

Comissió d’Ordenança de Civisme 

La taula d’ordenança està formada per l’Educadora Social, la Policia Local i la 

Secretaria, la Regidora de Tercer Sector i Civisme té com a funció desenvolupar 

l’estratègia adequada per a la aplicabilitat de l’ordenança de civisme, revisant-la i 

definint-ne els protocols i circuits necessaris 

Comissió d’Urgència 

La Comissió d’Urgència està formada per l’Educadora Social, la Policia Local, la 

Regidora de Civisme, representant de l’Institut Moianès i l’equip de PMC (Prevenció i 

Mediació Comunitària), i té com a funció fer el seguiment dels casos concrets de 

incivisme i definir la intervenció socioeducativa. 

Taula de Convivència 

Formada per la regidora de sanitat, educació i serveis socials, la coordinadora de 

l’àrea, l’educadora de serveis socials, la tècnica de medi obert de justícia juvenil i 

l’equip de PMC (Prevenció i Mediació Comunitària). També en formen part el regidor 

de joventut, la responsable de l’Àrea Bàsica de Salut, la representat de l’Àrea de les 

Persones del Consorci del Moianès, els diferents representats d’escoles i Institut del 

poble, el cap de policia local, el cap de proximitat del Mossos d’Esquadra, i TMO del 

departament de Justícia. 
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Metodologia de la diagnosi 

La diagnosis comunitària és una empresa col·lectiva, és un projecte d’investigació 

acció participativa amb la presència, col·laboració i implicació de la comunitat amb la 

missió de construir i enfortir els llaços i vincles dels actors presents al territori que 

permetin la millora de l’encaix dels joves a Moià. 

La diagnosi que realitzem sempre és continuada en el temps, es fa a través d’un 

procés metodològic multimodal, és a dir, una metodologia que fa referència tant a una 

aproximació quantitativa com una qualitativa. 

La metodologia qualitativa, ens permet conèixer els fenòmens socials que tenen lloc a 

Moià, a més de comprendre i interpretar tota la informació extreta de l’anàlisi 

quantitatiu. 

A través d’un procés participatiu, s’ha d’aconseguir que tant polítics, com tècnics i 

ciutadania, prenguin part en les opinions i es sentint plenament implicats en la 

diagnosi, obligant així a un compromís i una responsabilitat compartida. 

S’utilitza la participació com a eina per millorar la qualitat de les respostes, dels 

recursos, i fomentar el treball en xarxa i la transversalitat donant legitimitat a tot el 

procés i les possibles propostes que se’n puguin derivar. 

La fase diagnostica del treball comunitari consta de tres etapes. que són les que 

mostra l’esquema següent: 
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Cada una d’aquestes etapes té com a protagonista la pròpia comunitat, que esdevé 

objecte  i subjecte de la investigació essent una investigació que la comunitat fa sobre 

si mateixa.  

En el procés d’elaboració del diagnòstic s’utilitza diverses tècniques i eines en funció 

dels objectius de les diferents fases del procés. A través de la participació dels 

diferents actors de la comunitat es realitzen entrevistes i grups de discussió per recollir 

tota la part qualitativa de la diagnosis. Per tal d’arribar al màxim de persones possibles, 

són mateixos els actors (polítics, tècnics i ciutadania) que juntament amb l’equip 

comunitari, realitzaran les entrevistes i els grups de discussió formant la xarxa 

d’investigació acció participativa. 

I finalment després del buidat de les entrevistes i del primer esborrany de diagnosis, 

serà novament la comunitat a través del diàleg i del consens qui convertirà la 

informació en coneixement compartit.  

Per tal de portar-ho a la pràctica cal un equip motor que vetlli pel bon funcionament de 

tota la diagnosis. Degut al fet que la sobreposició d’estructures només seria un factor 

de complexitat major, es considera més adequat utilitzar les estructures ja existents 

per a realitzar la tasca encomanada. És per això que la Taula de Convivència és 

l’equip motor de tot el treball comunitari amb joves. 

 

Metodologia del treball amb els joves. Fonaments Bàsics o Pilars de la intervenció. 

La metodologia de treball amb els joves que utilitzarem té els següents fonaments 

bàsics de la nostra intervenció: 

Transversalitat: Amb qualsevol intervenció amb joves, és necessari buscar el 

recolzament necessari amb altres àrees, o departaments per tal de dissenyar i 

executar l’atenció i les accions que es faran als joves des d’una òptica 

interdisciplinària. Es tracta de crear sistemes de cooperació senzills i pensats només 

per a l’aplicació puntual de cadascun dels programes/accions que més ho requereixin.  

Participació: Quan parlem de participació cal distingir si la participació només serveix 

per informar o demanar l’opinió d’una forma molt simbòlica, o si realment es vol tenir 

en compte els participants a l’hora de prendre  la decisió final. El tipus de participació 

que promoguem és aquella que requereix la màxima implicació per part de la gent 

jove, que la fa partícip i responsable. Per tant, els joves han de poder decidir i tenir 
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incidència en allò que afecte a les seves 

vides: el seu entorn, les seves relacions i les 

possibilitats de desenvolupament personal i 

col·lectiu. És important entendre la 

participació com un procés d’aprenentatge, 

cal aprendre les eines i les habilitats per dur-

la a la pràctica. I se n’aprèn a través de la 

mateixa practica participativa. És evident que 

la gent jove (ni ningú) podrà decidir res amb 

criteri si abans no es facilita tota la informació necessària perquè puguin analitzar i 

formar-se la seva pròpia opinió. Pels responsables polítics i tècnics, la participació 

també és un aprenentatge: cal saber incorporar la gent jove en el procés de presa de 

decisió i relacionar-se amb la ciutadania de forma més deliberada i propera. 

La participació cal entendre-la també com un procés llarg, que va més enllà d’un 

moment puntual. La gent jove ha de poder participar de forma contínua. I finalment, cal 

fer èmfasi en que la participació no pot ser improvisada. Entendre la participació com 

un procés llarg, ens obliga a pensar amb deteniment els passos que cal fer, 

l’organització i els recursos necessaris. 

La Transformació: Com a motor i la promoció de canvis socials on el paper de la gent 

jove és fonamental, a partir de la participació. Arribar a que la convivència de Moià 

canviï gràcies a la participació juvenil. 

Treball en Xarxa: La metodologia que utilitzem es basa en el treball socioeducatiu en 

xarxa i la participació. El treball comunitari es tradueix en incidir positivament sobre les 

condicions de la vida i la convivència de les persones. Des d’aquesta perspectiva 

també s’inclou la participació de la comunitat de Moià com a eina per esdevenir 

solucions més col•lectives. 

En el treball socioeducatiu en xarxa, existeix l’oportunitat d’aplicar un treball sistemàtic, 

de col·laboració i complementari  entre els diferents recursos de Moià. És tracta d’un 

treball que va més enllà de coordinació, es tracta d’una articulació comunitària: 

col•laborar de forma estable i sistemàtica. Suposa, doncs, una implicació personal i 

col•lectiva dels agents implicats. Altres característiques del treball en xarxa és 

l’aprenentatge de com treballar plegats (acceptació de la diferència, treball en equip, 

articulació, col•laboració, etc.) de l’adaptació de les diferents realitats de Moià 

(coneixement de les necessitats i demandes, comprensió de les dinàmiques locals, 
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etc.) i treball efectiu (metodologia, manteniment de la motivació i capacitat de plantejar-

se projectes realistes i viables). 

Les diferents xarxes amb les que es treballa són: 

- Xarxa de Salut: Centre d’Atenció Primària 

- Xarxa d’Educació, culturals i de lleure: Institut Moianès, AMPA, Biblioteca 

Municipal, Agrupació Escolta i Guia Amadeu Oller, Ateneu La Pólvora. 

- Xarxa desenvolupament econòmic/treball: Consell Comarcal del Moianès 

- Xarxa de justícia, cossos de seguretat i protecció ciutadana: Mossos 

d’Esquadra i Policia Local. 

El lleure i l’esport : actualment vivim en una societat on les persones  destinem alguna 

part del temps  a l’oci. Quan es fa referència al col·lectiu d’infants i joves, una de les 

ofertes cada cop més extensa per omplir aquest temps lliure és l’educació en el lleure.  

L’educació en el lleure pretén convertir aquest temps amb un temps educatiu i 

convertir-se en un agent educatiu de l’entorn. Vol crear espais on els infants i joves 

siguin els propis protagonistes de l’acció, on a través del grup i de les seves 

experiències construeixin les seves pròpies creences i identitats. Utilitzant una 

perspectiva crítica i de desenvolupament integral, i des d’una acció educativa que 

busca fer petits canvis a l’entorn dirigits a una transformació social.  

L’educació en el lleure és un dret bàsic dels infants, un activador de xarxes de relació i 

ciutadania i un agent educatiu que treballa la dimensió crítica de l’acció educativa. 

(Morata i Garreta, 2012). Està constituït per una sèrie de valors que tenen a veure amb 

crear espais de diàleg i reflexió, i amb la creació de climes de desenvolupament 

integral dels infants i joves. També en la transmissió de certs valors que tenen a veure 

amb una societat igualitària, democràtica i compromesa. Podríem dir, que l’educació 

en el lleure no té un mètode propi ben definit alhora d’educar, però si que té en compte 

certs elements que en formen la base. 

El primer element a tenir en compte és el contacte humà que ve determinat pels 

educadors i pel grup. En aquesta vivència comuna és on es produeix la relació 

educativa. Es treballa des de la relació i el vincle entre educador i educand. És aquí on 

neix la importància de la funció de l’educador, de les seves actituds, habilitats i valors, 

l’estil comunicatiu que usa i els climes que genera. S’usa la relació educativa com una 
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eina on es segueixen principis com els de respecte mutu, qualitat, sensibilitat, 

entusiasme, coherència, tolerància i reciprocitat. 

En segon lloc trobem la intencionalitat. Quan parlem d’un contacte humà educatiu, fa 

referència a l’existència d’aquesta intencionalitat. La inexistència del contacte humà, fa 

que es desenvolupi o es doni un contacte de caràcter formatiu, però ja no es podria 

parlar d’educatiu. L’educació en el lleure no és fruit d’una casualitat per això té uns 

objectius i finalitats que constitueixen aquesta intencionalitat.  

Es parla també d’una educació integral ja que l’educació en el lleure permet i facilita 

l’adquisició d’actituds i hàbits que difícilment s’experimenten en altres marcs més 

normatius. Actuant sempre i tenint en compte el context social i l’espai temporal que 

limita el lleure per a aportar una experiència significativa.  

L’esport és una de les moltes activitats que podem fer en el nostre temps lliure. Durant 

aquest temps, tenim moltes possibilitats i és important veure que l’esport. 

Això ens dóna una idea de la gran penetració social d’aquesta pràctica. Segons 

Lagardera (1991) vivim en una societat cada cop més esportivitzada, on tot allò que es 

relaciona amb l’esport gaudeix de gran acceptació social. Avui en dia, ser esportista o 

adoptar formes de vida esportives és percebut de manera positiva. Si som capaços de 

practicar l’esport amb consciència, fer esport ens permet concentrar-nos en l’ara, en el 

moment, i a través seu passar de l’experiència a l’essència. 

L’esport forma part de la cultura urbana de la joventut i del poble, barri o ciutat (Maza. 

G, 2008). En la realitat juvenil actual, estan sorgint molts elements que emergeixen en 

una societat cada vegada més globalitzada, que a la vegada comporta nous 

paradigmes econòmics, multiculturals i tecnològics.  

L’esport connecta amb moltes de les aspiracions de les persones que viuen a les 

societats avançades modernes (Heinemann,1994). Així, l’esport és relaxació i diversió, 

esdeveniment i aventura, presentació de si mateix i símbol de distinció de les 

persones... però sense cap dubte, i des del punt de vista de l’educació social, l’esport 

ofereix la possibilitat de treballar molts valors i les seves respostes (Maza. G, 2008).   

En aquest mateix context, l’esport funciona com un punt de trobada i participació. És 

quan es practica esport que molts joves són capaços d’expressar les seves capacitats. 

Així, podem afirmar que no són objectes passius, i que per tant, quan es facin adults, 

continuaran mantenint aquests punts de trobada de manera autònoma, i el més 

important, és que gràcies a l’esport, els joves es esdevindran protagonistes dels seus 
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propis canvis. L’esport és una altra esfera significativa del l’univers competitiu de la 

societat hipermoderna. El perfeccionisme corporal i les seves pràctiques, una nova 

modalitat d’associar allò físic i allò psicològic.  

Per aquest motiu, és primordial que quan es treballa amb els joves la presa de 

consciència sigui un element clau per el desenvolupament de qualsevol activitat, doncs 

d’aquesta manera, els canvis i les habilitats seran interioritzades de forma eficaç i 

realment productiva per als projectes vitals d’aquests. 

 

9. AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

L’avaluació i el seguiment de les quatre línies de treball del Pla Local de Joventut es 

durà a terme pels diferents consell/comissió/coordinació de cada un dels eixos. De tal 

manera que aquests es reuniran mensualment o trimestralment per tal de donar el seu 

punt de vista, aportar noves idees i /o col·laborar en el procés de l’aplicació de les 

polítiques de joventut a Moià. Aquests grups de treball són: 

1.  Consell de Cultura – Joves: tècnic de cultura, tècnic de joventut, entitats 

culturals, biblioteca municipal, regidora de participació i ciutadania, regidoria de 

joventut 

2. Comissió de Treball pel Creixement Integral: institut, AMPA, CAP, 
educadora social Moià, tècnica de joventut Moià, tècnica de salut Moià i entitats 
juvenils. 
 

3. Coordinació Consell Comarcal Moianès: tècnica joventut CCM, tècnica 
joventut Moià, regidoria de joventut, conselleria de joventut. 
 

4. Civisme: educadora social Moià, Policia Local, tècnica de joventut Moià, tècnic 
de convivència, regidoria de civisme i regidoria de Joventut 

 

Per tal d'avaluar l'impacte i els resultats de l'actuació i fer el seguiment global del Pla 

Local de Joventut cada sis mesos es convoca una reunió amb la Taula de 

Convivència. En aquesta Taula de Convivència, tal i com s’ha explicat anteriorment, 

participen també agents comunitaris de Moià (Escoles, Institut, Biblioteca, CAP, etc.) 

que de primera mà poden saber com està evolucionant la situació del municipi amb els 

joves a través de les actuacions desenvolupades en el PLJ. 
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10. ANNEXOS 

Resultat participatiu dels joves 

Joves: què no m’agrada de Moià? 
 
2n ESO Institut Moianès 
 

QUÈ NO M’AGRADA DE MOIÀ? RESPOSTES 
Bosc brut. 1 
Poca seguretat a la nit. 1 

Masses cotxes a l'avinguda de la Vila. 1 

Que quan hi ha festes al poble la gent fa moltes destrosses. 1 
Que la gent embruta molt el carrer. 1 

Cap espai per joves. 1 
Moltes pintades. 1 

Carrers bruts. 2 

Moltes cases deshabitades, en mal estat o inacabades. 1 

    
Els excrements dels gossos al carrer. 1 

Brutícia dels carrers. 1 

No hi ha botigues de llaminadures. 1 

Mal estat de les carreteres. 1 

Mal estat de Montví. 1 

La policia  1 
Es gasten diners en "xorrades". 1 

Està molt lluny de tots els llocs. 1 

Molts bars. 1 

La biblioteca té pocs llibres. 1 

Falta vigilància  a la nit. 1 

L'Skateparc està molt apartat del poble. 1 
No hi ha universitat. 1 

l'Alcalde. 1 

Cases abandonades. 1 

Carrers en mal estat. 1 

Funcionament del CAP. 1 

    
Que no hi hagi cinema. 1 

Que no hi hagi botigues d'esport. 2 

No hi ha vigilància i la gent fa el que vol. 1 
No hi ha carril bici. 1 

Els colors de l’institut són molt tristos. 1 

La brutícia dels boscos i alguns carrers. 4 
Manca d'activitats a l’hivern. 1 
Manca de llocs per joves. 2 

No hi ha cap lloc per jugar a futbol. 1 
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Que no hi hagi hospital ara que som comarca. 1 
Quan es demana material per fer qualsevol cosa a Moià no en 
donen o ho fan tard. 

1 

 
NÚMERO TOTAL: 43 RESPOSTES 

 

3r ESO Institut Moianès 

QUÈ NO M’AGRADA DE MOIÀ? RESPOSTES 

Vigilància durant la nit. 2 

Contaminació dels rius. 4 

Els carrers de Montví. 1 

Instal·lacions de l’institut. 1 

Espai massa petit pels adolescents. 1 

Carrers vells. 2 

Tot és car. 1 

El camp de patates (camp petit) té l'herba molta alta. 1 

No hi ha oci per els joves. 1 

Poca llum als carrers. 1 

Poc transport públic. 2 

Poc ús de la Feixes. 1 

Rajoles de la plaça del cap estan una mica aixecades. 1 

Els excrements de gos pel carrer. 1 

Poble brut. 2 

No hi ha botigues de roba. 1 

Carrers i obres inacabades. 1 

Poc lloc per aparcar. 1 

Les clavegueres. 1 

    

Poques fonts. 2 
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Carrers en mal estat. 3 

La Tosca està bruta. 2 

Poca llum a la nit. 1 

L’Skateparc molt lluny. 1 

No hi ha fibra òptica. 1 

No hi ha Mc Donald’s. 1 

No tenir una zona de discoteca. 1 

No hi ha hospital. 1 

La comunicació ( transport, horaris). 1 

No hi ha llocs per passejar gossos. 1 

Obres inacabades. 1 

    

Els cotxes aparquen al lloc de les motos. 1 

Brutícia als carreres. 1 

Hi ha molts okupes. 1 

No hi ha policia per la nit. 2 

Montví està molt descuidat. 2 

Obres parades. 1 

Policia. 1 

Que els joves de 15 anys no puguin entrar al Tosca els 
dissabtes nit. 

1 

 

NÚMERO TOTAL: 52 RESPOSTES 

 

 

4rt ESO Institut Moianès 

QUÈ NO M’AGRADA DE MOIÀ? RESPOSTES 
No hi ha bons punts de trobada pels joves. 1 
L'aigua. 1 
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Estàtua de Felipe VI. 1 

    
Institut mal aprofitat. 1 
Poca oferta formativa de cicles formatius. 2 
Manca d'espai per joves. 2 
No hi ha carril bici. 1 
L'aigua. 1 

Les casetes del parc municipal estan en mal estat. 1 

Que no es fomentin altres esports que no sigui futbol. 1 
La propaganda electoral. 1 
Pisos sense acabar. 1 

Que el parc estigui tancat durant la nit. 2 
Que els veïns es queixin de soroll durant el cap de setmana. 1 
Que durant la nit al bar "L'Avinguda" sempre hi ha molt xivarri. 1 
La protectora té molt mal horari. 1 

No hi ha equip femení de bàsquet. 1 

Que no es puguin entrar gossos al parc. 1 
Que l’institut sembla una presó. 1 
 

NÚMERO TOTAL: 22 RESPOSTES 

 

1r Batxillerat Institut Moianès 

QUÈ NO M’AGRADA DE MOIÀ? Nº 
RESPOSTES 

No hi ha bons punts de trobada pels joves. 2 

Poques línies d'autobusos. 1 

Cohesió de poble. 1 

Falten locals pels joves de nit. 1 

 

NÚMERO TOTAL: 5 RESPOSTES 

 

 

 

Joves del consorci Moianès 

QUÈ NO M’AGRADA DE MOIÀ?  RESPOSTES 
Immigració. 1 
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No hi ha control, la policia no funciona bé. 3 
La policia, molesta als joves. 1 
La gent de Moià és falsa. 1 
El Consorci del Moianès. 1 
Els carrers estan en mal estat. 2 
Els transports públic són insuficients. 3 
Alcalde. 1 
Poques activitats per  joves. 1 
 

NÚMERO TOTAL: 14 RESPOSTES 

 

 

Gràfica per àmbits de136 respostes 

 

 

 

 

 

 

Gràfica amb més número de respostes 
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Joves: Propostes de millora 
 
2N ESO Institut Moianès 
 

PROPOSTES DE MILLORA RESPOSTES 
Que els policies facin la feina que els hi toca. 1 
Arreglar carreteres. 2 

Arreglar semàfors. 1 

Més contenidors distribuïts, sobretot a Montví. 3 
Local de nit 1 

Ajuda per els nens que els hi costa estudiar. 1 
Més fonts d'aigua potable. 1 

Netejar la Tosca 1 

Netejar i reformar el parc municipal. 1 
Més llocs de treball a l'ajuntament. 1 

Arreglar carreteres de Montví. 1 

Pista esportiva. 1 

Cinema 1 

Més botigues de roba. 1 

Carril bici i llocs per deixar-les. 1 

Millorar servei mèdic; que de tant en tant vingués especialista com 
el cardiòleg, etc. 

1 

Local per adolescents. 2 

Arreglar fenals. 1 

Netejar més sovint l'aigua del parc municipal. 1 
    
Més activitats per adolescents. 1 
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Punt jove. 1 

Visites guiades per Moià. 1 

Més botigues de roba. 1 

Piscina coberta. 2 

Supermercat Gran: Carrefour o Mercadona. 1 
Gimnàs de Parkour al parc. 1 

Posar uns Games. 2 

Cinema. 5 

Un hospital. 1 

Botiga de llaminadures. 3 

Arreglar Skatepark. 1 
Espai per jocs recreatius. 2 

Millorar el mobiliari urbà dels parcs. 2 

Arreglar fonts. 1 

Canviar la bandera per la senyera. 1 

Arreglar el parc municipal. 1 

Cases rurals. 1 

Canviar l'alcalde. 1 

Control de plagues (rates). 1 

Millorar els carrers. 1 

Centre comercial. 2 

Botigues de roba modernes . 1 
Reformar la casa de" Francesc Viñas". 1 

Augmentar el mercat. 1 

Col·locar la depuradora més lluny. 1 

Ampliar la fira. 2 

Arreglar el semàfor de l'institut. 1 

Espai públic per jugar a futbol. 1 

    
Netejar la Tosca. 1 

Botiga de llaminadures. 3 

Restaurar el cinema que hi havia. 4 
Més activitats per joves. 2 

Fer una bolera. 1 
Pista pública per jugar a futbol. 1 

Posar llum al parc municipal i que sempre estigui obert. 1 
Un hospital. 1 

Més coses turístiques. 1 

Acabar abans horari de l’institut. 1 
Una piscina nova. 1 
Millorar les festes. 1 

Que posin una màquina de radiografies al CAP. 1 
Invitacions també per la piscina municipal. 1 
Carril bici. 1 
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Espai per joves.  1 

Botiga de música. 1 

Netejar la Tosca. 1 

Activitats esportives i posar botigues d'esport. 2 
Concerts de grups coneguts catalans per Festa Major. 1 
Centre comercial. 3 

Autobusos de Moià- Callsuspina- Montví econòmics. 1 
NÚMERO TOTAL: 95 RESPOSTES 

 
 
3r ESO Institut Moianès 

PROPOSTES DE MILLORA RESPOSTES 
Més transport públic. 2 

Aire condicionat a les classes. 1 

Obrir la piscina a la nit. 2 

Més botigues. 1 

Botiga de llaminadures. 1 

Més contenidors. 1 

Hospital. 1 

Posar fanals amb bombetes que funcionin. 1 
Local per adolescents. 3 
Arreglar la tironina del parc . 1 
Màquines expenedores. 1 

Cinema. 1 

Mc Donald’s. 1 
Parc de Calistència per fer esport. 1 

Piscina coberta. 2 

Arreglar carrers de Montví. 1 

Millorar el poble: acabar obres, carrers, etc. 1 
Posar bossetes per recollir excrement gossos i més papereres. 1 
Més pàrquings. 1 

Asfaltar les Faixes. 1 

Bicis per llogar. 1 

Més vigilància. 1 

Activitats d'estiu. 1 

Tren. 1 

Pista de futbol pública. 1 

Parc municipal obert a les nits. 1 

    
Fer un parc d'Skate més a prop i amb més coses. 1 
Netejar  rieres. 2 
Obrir escola de música pública. 1 
Connectar Montví i Moià amb busos. 1 
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NÚMERO TOTAL: 84 RESPOSTES 

Punt jove. 2 

Espai polivalent on no es pugui molestar. 2 
Treure les cargoles de Batxillerat i posar un edifici en condicions. 1 
Posar una font a prop de l'Skatepark. 1 

Que ens puguem banyar al Molí Nou (netejar-lo). 1 

Parc Aquàtic. 1 

Pista de futbol pública. 1 

Obrir un local pels caps de setmana més gran que el Tosca. 1 
Obrir un local per fer teatre. 1 

Més atraccions a la fira. 2 

Canviar llums de Nadal. 1 

Reformar l'antic edifici de la Guàrdia Civil. 1 

Aprofitar els edificis a  mig construir del Cirerers. 2 
Cinema. 2 

Millorar instal·lacions de la piscina. 1 

Millorar la comunicació, transport. 1 

Asfaltar el pàrquing de les Faixes. 1 

   
Més contenidors a Montví. 1 
Reformar la paret del CAP. 1 

Millorar l'educació. 1 

Que arreglin els semàfors. 1 

Més vigilància. 2 

Botiga de llaminadures. 1 

Més festes per joves. 2 
Obrir la discoteca que van tanca (Òxid). 1 
Millorar les carreteres i carrers. 1 

Més autobusos. 1 

Més activitats a l'estiu per joves durant la nit apart de música. 1 
Asfaltar carrers en mal estat. 1 

Més màquines de menjar 24h. 1 

Espai més gran per als joves. 1 

Horari de la piscina més llarg (fins les 8h). 1 
Que recullin les escombraries a casa. 1 

Obrir la pista de l'escola pública. 1 

Poble més adequat pel turisme. 1 

Petit hospital. 2 

Un cinema. 1 

Mc Donald’s. 1 

Potenciar l'Ateneu. 1 

Més activitats lúdiques per els joves. 1 
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4rt ESO Institut Moianès 

PROPOSTES DE MILLORA RESPOSTE
S 

Espai pels joves per l'oci. 5 
Escola de música. 1 

Més ambulàncies. 2 

Centre d'arts escèniques ( teatre). 1 

Rocòdrom. 1 

Restaurant menjar ràpid: Mc Donald’s/ Burguer King 1 

Cinema. 3 

Supermercat gran com Mercadona, Decatlhon. 2 
Més línies de busos Manresa-Vic. 2 

Més policia. 1 
Piscina coberta. 3 

Un hospital. 2 

Reobrir el Casal. 1 

Espai lúdics a l'aire lliure. 1 

Que torni l'escola de música. 1 

Més oportunitats al futbol sala i no tant al de camp. 1 
Local per veure tots els partits de futbol on es posin Tots i no només 
d'un equip. 

1 

Arreglar depuradora i la Tosca. 1 

Crear club de Waterpolo. 1 

Punt jove net, acollidor, amb bona olor i amb colors vius. 1 
Més recursos i serveis de salut. 1 

Instal·lar més desfibril·ladors. 1 

    
Fer un camp de futbol on es pugui anar quan es vulgui (com el de 
l'Estany). 

1 

Potenciar més l'entorn natural de Moià. 1 
Més festes com la Cabra d'Or. 1 

Millorar instal·lacions esportives i que estiguin pendents dels 
materials que necessitem. 

1 

Millorar servei de busos. 1 

Bus per anar a l'institut de Montví a Moià. 1 
Més ofertes de cicles formatius. 1 
Que organitzin coses esportives per joves. 1 

Que organitzin més festes per joves. 1 

Nova depuradora. 1 
Arreglar carrers de Moià i Montví. 3 
Piscina coberta. 2 
Discoteca per menors de 16 anys. 1 

Mc Donald’s i bolera . 2 

Més locals per joves. 1 
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Teatre/ sala polivalent i amb força aforament. 1 
Un Spa . 1 

Escola de Dansa gran. 1 

Parc per fer esport a l'aire lliure . 1 
Tancat per gossos. 1 
Que acabin els que comencen a construir . 1 
Cinema. 3 

Espai comercial gran. 1 

Discoteca. 1 

Estació de tren. 1 

Un Karting. 1 

Supermercat gran com Mercadona. 1 

"Moià aventura" parc d'atraccions. 1 

Que a la nit funcionin totes les faroles. 1 
NÚMERO TOTAL: 69 RESPOSTES 

 

 

1r Batxillerat Institut Moianès 

PROPOSTES MILLORA RESPOSTES 
Espai per els joves durant el dia. 3 
Espai per els joves de nit. 1 

Ateneu s'ha d'obrir més sovint. 1 

Fer concerts. 2 

Obrir les Feixes un cop al mes i posar música. 3 
Reobrir el Casal per poder fer teatre/cinema. 2 
Millorar l'oci dels joves. 1 

Tornar tot el deute abans de res. 1 

Fer més fàcil la pujada al campanar. 1 

Fer un punt jove. 3 

Federar els equips del pavelló. 1 

Zones esportives públiques. 1 

Demanar als joves quins grups de música volen per festa major. 1 
Discoteca ( Modium II). 2 

Més línies de busos Manresa-Vic. 1 

Millorar la zona d'Skate. 1 

Activitats per joves. 1 

Pistes de tennis/pàdel a la municipal. 2 

Potenciar grups musicals famosos per tal d'atraure als joves. 1 
Piscina coberta. 1 

Reforçar les tradicions del poble. 1 

Netejar de forma immediata després d'una festa. 1 
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OCI I LLEURE
46%

CONVIVÈNCIA
/ SERVEIS 
PÚBLICS

31%

SERVEIS 
PRIVATS

14%

MOBILITAT
7%

ESTUDIS I 
OCUPACIÓ

2%

Festa major lliure de sexisme, tot conscienciant a la gent i sobretot 
al jovent. Sense dona no hi ha revolució! 

 1 

NÚMERO TOTAL: 33 RESPOSTES 

Joves Consorci Moianès 

PROPOSTES MILLORA RESPOSTES 
Més transport públic. 2 
Més ocupació. 1 
Millorar la discoteca que hi ha. 1 
Millorar el tracte amb persones del CAP. 1 
Activitats per joves. 1 
Més material pel Consorci del Moianès. 1 
Millorar les zones comunitàries. 1 
 

NÚMERO TOTAL: 8 RESPOSTES 

 

Gràfica del global per àmbits d’un total de 289 respostes 
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Gràfica amb més número de respostes 

 

 

  

 

Resultat participatiu dels agents educatius de l’entorn del jove 

Agents educatius: problemàtiques i necessitats 
 
Mares i pares 

NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES RESPOSTES 

Salut: drogues i addiccions. Sobretot alcohol. 12 

Cohesió: sexisme. Problemàtica de gènere. 6 

Sexualitat. canvis hormonals 3 
Salut: espai relacionat amb assessorament psicològic i de salut per 
als joves i famílies 

2 

Seguretat. Més seguretat als carrers a la tarda i al vespre/nit 3 

Motivar al jovent a l'esport. Programació estable d'oci esportiu. Zona 
esportiva pública. Més alternativa esportiva. 

11 
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JOVES/PUNT JOVE

23%

CINEMA
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I BUSOS
7%

HOSPITAL
6%

MÉS 
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Millorar pistes esportives públiques. Espai per fer esport obert i 
públic. Potenciar el vòlei. 

13 

Manca d'espai on poder fer treballs de classe (fora de biblioteca). 2 

Més oci diürn i més espais per reunir-se, per fer activitats i festes. 
Local adaptat de joves de 12 a 18 anys. Espai lúdic multisales. Els 
joves necessiten més espais. Espai polivalent. Recuperar espais 
públics al carrer pels joves. 

30 

Potenciar projeccions de pel·lícules, cinema. Música. Més activitats 
cinematogràfiques. 

10 

Festa Major i concerts de joves. 2 

Manca d'espais d'oci nocturn. Local alternatiu al Tosca per joves. 3 

Alumnes que estudien dansa a partir de 14 anys no poden accedir a 
un altre lloc. 

1 

Manca d'espai d'art. Fer arts escèniques. Programació estable d'oci 
cultural. Teatre amb molta capacitat. 

10 

Civisme jove (desperfectes públics, brutícia en espai de 
concentració jove, "botellón", veïns cansats). 

2 

Comunicació entre Centre de recursos Educatius del Bages i el 
CCM. 

1 

Incentiu per la participació juvenil. 1 

Avorriment i passivitat a l'estiu, manca d'activitats. 6 

Publicacions informatives. 1 

Assessorament ocupacional, laboral i emocional, molt treballada. 5 

Oferta d'estudis reglats després de Batxillerat. 2 

Transport públic. 17 

Desplaçament des de Montví. 1 

Carril bici entre pobles. 1 

Transport públic nocturn. 3 

 

Claustre professors 

NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES RESPOSTES 

Falta canalitzar les propostes i demandes dels joves. 2 

Consum alcohol i drogues. 2 

Espai per fer activitats. 1 
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Manca d'oferta de Cicles Formatius i Batxillerat. 3 
Situacions de famílies complicades. 1 

Dispersió/llunyania dels joves del Moianès. 1 

Maduració prematura dels joves moianesos Des de la immaduresa 
es prenen pautes d'adults. 

1 

Millorar les relacions entre iguals. 1 
Banalització del cos i la intel·ligència de la dona, conductes 
masclistes d'alguns dels joves. 

2 

Vincle educatiu entre les diferents franges d'edat jove. 1 

Xarxa associativa d'entitats de Moià. 5 

Vincular els joves a la comunitat. 1 

Manca d'aprenentatge acadèmic. 1 

Confidencialitat. 1 

Oci i lleure saludable i participatiu. 1 

Espai per joves en horari lectiu. 1 

Escola de música municipal. 3 

Formador de dinamitzadors. 1 

Limitació pel que fa la mobilitat. 1 

Dinamitzar l'espai cultural "Les Faixes". 1 
Ampliació del servei de Centre Obert (deures). 1 
Ampliació tipus de danses a l'escola municipal de dansa. 1 
Abús del telèfon mòbil. 1 
 

Centre d’Atenció Primària 

NECESSITATS I PORBLEMÀTIQUES RESPOSTES 

Poca consciència de l´ús de l'alcohol i les altres drogues. 1 

Poca consciència de les Malalties de Transmissió Sexual. 1 

Molta activitat nocturna sense control. 1 

Falta de motivació/implicació. 2 

Falta de conscienciació dels pares i les mares. Dèficit de 
comunicació (gestió emocional per parlar d'alguns temes). 1 

Civisme deficient. 1 

Llocs per fer esport a l'hivern. 1 

Manca de transport públic. 1 

Nivell alt de depressió i angoixa. 1 

Més necessitat d'informació. 1 

Potenciar la col·laboració entre jovent i gent gran. 1 
 

Biblioteca Municipal 

NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES RESPOSTES 

Llocs de trobada 1 
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Locals pel lleure i oci nocturn 1 

Poques oportunitats per fer activitats esportives 1 

Desconeixement dels equipaments municipals i quins serveis 
ofereixen 1 

Fer més activitats destinades a joves a la Biblioteca 1 
 

Junta de l’Ateneu La Pólvora 

NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES RESPOSTES 

Vandalisme  1 

Consum de drogues (cànnabis i cocaïna) 1 

Alcoholisme joves 1 

Masclisme 1 

Violència 1 

Poc interès cultural 1 
 

Policia Local 

 

Gràfica de respostes de diferents àmbits 

NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES RESPOSTES 

Salut  1 

Joves de 12 a 14 anys juguen a pilota a la plaça de  l'església i no es 
pot 1 

La zona de l'Skate està molt retirada. Accedeixen joves a partir de 
20 anys. Baixen a la zona pels carrers ràpidament i sense casc, hi 
ha risc. 1 

Avorriment 3 
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Gràfica amb més números de respostes
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Agents educatius: propostes de millora 
 
Mares i pares 

PROPOSTES RESPOSTES 

Cinefòrum en família, lloc amb recomanacions. Informació i xerrades. 
Cinefòrum adolescents sense pares però tutelat per altres joves. Informació i 
xerrades. Testimoni real de superació (o no). Informació i xerrades. 
Advertència pares/mares i joves al respecte. Educació consum alcohol: 
campanyes de prevenció a l'Ateneu. 12 

Cinefòrums, tallers, xerrades, etc. 6 

Fer xerrades i tallers en temes de sexualitat. Punt d'Informació Jove relacionat 
amb la sexualitat. 3 

Salut: espai relacionat amb assessorament psicològic i de salut per als joves. 
Servei Planificació familiars per pares/mares i joves. 2 

Policia, mossos d'esquadra. 3 

Recolzar altres esports que no siguin futbol. Volem una estructura com la del 
futbol en d'altres esports. Atletisme, ampliació de l'oferta d'esports (bàsquet, 
etc.) No trepitjar horaris entre activitats escolars. Reduir o eliminar el preu per 
poder jugar a esquaix. Ampliar gamma esportiva pels adolescents. Fomentar 
l'esport femení. Esport col·lectiu al Moianès (piscina coberta per tots). 
Reducció de preus per poder practicar determinats esports. 11 

Crear espais nous o obrir espais municipals. Obrir patis d'escola les tardes i 
els caps de setmana. Xarxa de vòlei pública. Pista esportiva amb cistelles, 
porteries i altres. Que hi hagi extraescolars a l'Institut. 13 

 Persona que acompanyi a fer els deures als joves que van a l'Ateneu. 2 

Balls d'estudiants sense alcohol, buscar un local on poder-ho fer. Que l'Ateneu 
compleixi les mesures de seguretat i hi hagi un ambient sa i normalitzat.  Local 
obert per nens de 12 a 16, per ballar i escoltar música. Concerts. Activitats 
gratuïtes per joves (12 - 18anys). Adaptar les festes sense alcohol. Més 
opcions per reunir-se el cap de setmana (que no estigui fora del poble). 
Adaptar Comadran (jocs de taula, música, pim pom, etc.). Horari adequat per 
evitar barrejar-se amb joves de 20 anys a la nit. Aprofitar Les Faixes i La 
Pólvora per fer activitats. L'Ateneu no reflecteix a tot el jovent. Condicionar 
l'Ateneu de forma correcte. Actualment no està en condicions. Local Social a 
part de l'Ateneu. Club de lectura, club filmoteca, club còmic. Espai per 
recuperació de jocs de taula. Cinema. Teatre. Els divendres d'estiu per música 
jove a la Plaça del CAP, campionats d'estiu al carrer. Obrir Ateneu a tots els 
joves. Arreglar i ampliar pistes d'skate, punt jove, concerts, activitats per 
adolescents etc. Dinamitzar l'espai de les Faixes. 30 
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Pel·lícules per l'edat dels joves, més oferta. Suport econòmic i organitzatiu. 
Cinema els caps de setmana. Cinema a la fresca. Utilitzar les Faixes per 
cinema o documentals. 10 

Avançar l'horari de les festes. 2 

Espai d'oci nocturn. Ateneu/Faixes caps de setmana oberts fins les 2h o 
2:30h. 3 

L'opció de continuar a partir dels 14 anys estudiant dansa . 1 

Programació estable d'oci cultural (biblioteca com a dinamitzadora) música, 
dansa, teatre, etc. (qui programa les Faixes? Que s'hi fa?). Rehabilitar/arreglar 
el Casal i tornar a fer cinema. Reobrir l'escola de música. Obertura del Casal 
per fer cinema i teatre. Parets per grafitis, sales de pintura. 10 

Conscienciació per no deixar brutícia els caps de setmana en les 
concentracions dels joves. Si hi ha desperfectes públics (veïns cansats dels 
joves). Cal arribar la informació dels costos als joves i els pares. Que realment 
no es vengui alcohol a menors a les botigues: fer complir la normativa 
conscienciació. 2 

Sortides al Teatre de Barcelona. 1 

Programació al juliol on puguin estar ocupats i es puguin beneficiar (Camp de 
Treball: regenerar un paisatge, un espai, etc. Qualsevol cosa que ells la vegin 
com a seva). Potenciar tasques de voluntariat, a nivell de residència d'avis, 
gossera, cavalls, etc. Casal d'estiu de 12 anys a 16 anys. Borsa ocupacional 
per l'estiu (pràctiques a empreses, etc.). 6 

Crear revista digital informant de les ofertes del mes. 1 

Espai d'orientació laboral i emocional. Assessorament dels continguts. Sortida 
laboral del CFGM i CFGS. Organització de cursos (ex: autonomia del jove). 5 

Més oferta de CFGM si no volen fer batxillerat. 2 

Millorar la comunicació. Ampliació horaris i augment freqüència. Millor 
connexió entre Manresa, Vic i Barcelona. Facilitar l'accés de mobilitat a 
CFGM/CFGS/Universitat. 17 

Transport públic gratuït. 1 

Carril bici entre pobles. 1 

Vic - Manresa - Granollers - Barcelona. Transport nocturn per sortir d'oci. 3 
 

Claustre de professors 

PROPOSTES RESPOSTES 

Fer un Consell de Joves. 2 

Demana'ls-hi per què beuen, sensibilitzar i informar, proposar oci saludable. 
Convidar centres i tomadors que ens expliquin experiències sobre els efectes. 2 

Habilitar més d'un local d'oci juvenil, casal, esplai, etc. 1 

Fomentar la formació reglada. 3 
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Rebre més ajudes econòmiques i socials. 1 

Millorar el transport de proximitat. 1 

Fomentar la intel·ligència emocional, pensament crític i la creativitat. 1 

Fomentar l'autoestima i les emocions dels joves (més enllà de taller de 
sexualitat d'anticonceptius). 2 

Tutories individuals entre els mateixos joves. 1 

Fomentar les associacions per tal de vincular al jovent, crear aficions per tal 
de que els joves es distreguin, diversitat (diferents espais), diversificar l'oferta 
esportiva, potenciar activitats esportives per a joves. 5 

Educador de carrer per captar joves. 1 

Reforç estudi (extern a la biblioteca). 1 

Consultes mèdiques anònimes (infermera). 1 

Punt Jove actiu, organitzar tallers i activitats dirigides a joves. 1 

Pels joves que no tenen feina ni estudien. 1 

Millorar oferta transport públic. 1 

Activitats per joves: concerts, teatre, cinema, exposicions, etc. 1 

Que tots els alumnes de 1r - 4rt ESO puguin assistir al Centre Obert (fer 
deures). 1 

Ampliar l'oferta de tipus de dansa (hip hop, etc.). 1 

Enriquir les relacions socials i locals. 1 

Sala d'estudis (fora de la biblioteca). 1 

Activitats extraescolars. 1 
 

Centre d’Atenció Primària 

PROPOSTES RESPOSTES 

Fer partícips als joves de les activitats de formació (alcohol i altres drogues). 1 

Formació Malalties de Transmissió Sexual. 1 

Més policia, més control nocturn. 1 

Fer responsables als joves d'activitats al poble. Camps de Treball/Voluntariat 
pels joves a l'estiu. 2 

Formació de pares i mares en conscienciació amb SALUT (CAP). 1 

Piscina coberta. 1 

Més comunicació entre pobles, més carrils bici. 1 
Més col·laboració entre Instituts i el CAP per millorar detecció. 1 

Possibles xerrades a l'Ateneu i l’Institut. 1 

Projectes des de l'Institut de feina/voluntariat a residències/CAP. 1 
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Biblioteca Municipal 

PROPOSTES RESPOSTES 

Ampliar l’oferta municipal al pavelló esportiu. 1 
Contactar amb l'INS donar a conèixer als joves els equipaments municipals i 
serveis que existeixen. 1 

Algú que dinamitzi Club de lectura per a joves. Si hi hagués mes m2, fer un 
espai jove. 1 
 

Junta Ateneu La Pólvora 

PROPOSTES RESPOSTES 
Tallar espais, autoconeixement, impacte en experiències reals pel que fa 
l’alcohol i el consum d’altres drogues. 1 

10 minuts de reflexió a l'escola, crear espais de cohesió, educació emocional, 
facilitats per poder marxar de Moià. 1 
 

 

Policia Local 

PROPOSTES RESPOSTES 

Promocionar l'esport. 1 

Cercar un lloc on puguin jugar a pilota, al Parc Municipal hi ha porteria. Al parc 
del Saiol és un bon espai però no hi ha llum. Obrir pati Escola Pia. 1 

Traslladar la zona de l'Skate. 1 

Cedir murs per poder pintar. Promoure pintar grafitis. 1 

Més lloc d'oci. 1 
 

 

Gràfica de respostes de diferents àmbits 
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Gràfica amb més números de respostes 
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