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1. Descripció del projecte
Aquest projecte consisteix en donar eines per als nostres joves en matèria de formació, treball,
habitatge i emancipació.
Està adreçat a joves que han acabat la seva formació acadèmica, o que la van deixar al seu dia, i
que volen formar-se per poder accedir a curt o mig termini al món laboral.
També pretén el programa donar facilitats als joves que els agradaria emancipar-se.

2. Justificació del projecte i relació amb el pla local de joventut
2.a. Justificació del projecte
Aquest projecte pretén continuar un procés de creixement i expansió dels àmbits d’intervenció de
la política municipal de joventut, que ha passat en pocs anys de tenir una presència purament
testimonial en el conjunt de les polítiques del municipi a consolidar un espai propi d’intervenció,
amb una estructura de gestió ben definida i la consolidació d’un seguit de programacions i serveis
que ja formen part indispensable del catàleg d’actuacions que destina l’ajuntament Balaguer als
seus joves.

2.b. Relació amb el pla local de joventut
“No et quedis quiet” és una continuació i un pas endavant, de les activitats organitzades dins del
Pla Local de Joventut 2012-2015, i que intenta apropar-se als objectius estratègics marcats a
aconseguir en funció de les necessitats detectades als grups de discussió i a l’anàlisi de la
realitat dins del Pla Local de Joventut 2012-2015.

3. Objectius estratègics i operatius del projecte
Objectius estratègics
Formació:

A

- Millorar la formació ocupacional dels joves de
Augment del 15% de l’oferta de cursos
A.2
la ciutat.
de formació no reglada per a joves.
- Facilitar l’accés al món laboral a través de
Augment del 20% dels joves que tornen
cursos de formació no reglada.
A.3
a recuperar els estudis.
-Aconseguir una oferta educativa amplia i
diversa que permeti una opció per a tots als
A.4
joves i la continuïtat en els estudis.
Treball:

B

C

Objectius operatius
Augment del 15% dels alumnes dels
A.1
cursos de formació.

Disminució d’un 10% l’índex de joves en
B.1 atur.

- Impulsar la creació d’empreses joves.
- Potenciar l’emprenedoria entre els joves.
Creació d’un 5% de noves empreses
- Augmentar el coneixement i recull d’ofertes de B.2 joves.
treball estacional per a joves al territori.
- Oferir
assessorament,
orientació
i
acompanyament als joves en la recerca de B.3
feina.
Augment del 15% de les transaccions
Habitatge:
C.1 de la Borsa Exclusiva per a Compartir
Pis.
- Centralitzar tota la informació, serveis i
recursos a l’abast dels joves referents al procés C.2 Augment del 15% dels joves que
s’emancipen.
d’emancipació juvenil.
- Afavorir l’emancipació juvenil.
C.3
- Facilitar i garantir que els joves tinguin accés a
tota la informació referent als recursos existents
C.4
lligats a l’accés a l’habitatge.
- Explorar altres vies alternatives per facilitar
D.2
l’accés a l’habitatge.

4. Descripció de les persones destinatàries
Aquest projecte va destinat a joves de 15 a 35, que es troben a l’atur, o que encara no s’han iniciat al
món laboral.

5. Descripció metodològica
L’Àrea de Joventut es troba situada al nou equipament “Lapallavacara” i aquesta és gestionada per:
-

Guifré Ricart Real (Regidor de Joventut)
Francesc Almira i Pujol (Tècnic de Joventut)
Vanesa Duch (Informadora/dinamitzadora Juvenil)
David Solís (Informador/dinamitzador Juvenil)

L’Àrea de Joventut està directament vinculada amb les regidories de Salut, Serveis a les persones i
Ocupació, , Cultura, Ensenyament i Festes, Esports, Promoció Econòmica i Urbanisme de
l’Ajuntament de Balaguer.

Per dur a terme les polítiques de joventut cada segon dimecres dels mesos de març, juny, setembre i
desembre, a través del Consell de l’Impic, es reuneixen totes les àrees i persones implicades en la
presa de decisions d’aquestes; per tal de definir un sistema de treball transversal que faci possible la
gestió de la política municipal de joventut des d’una perspectiva transversal.
A més a més dels consells ordinaris de l’ImPiC, es tracten els temes extraordinaris en les juntes
locals de govern, que es realitzen cada dilluns.
L’objectiu bàsic és establir un marc de relacions interdepartamentals que ens permetin treballar amb
coherència aquestes polítiques de joventut.

6. Descripció de les actuacions
-

Creació de cursos de formació no reglada en equipaments municipals.

-

Promoció del Nou Viver d’Empreses Jove.

-

Servei d’informació sobre creació d’empreses i suport a l’emprenedoria.

-

Promoció de la nova Borsa exclusiva per compartir pis.

-

Fomentar alternatives per facilitar l’accés a l’habitatge com pot ser el cooperativisme.

7. Temporalització

Any 2013
Actuacions

Activitats

Responsables

Creació de cursos de formació no

Creació de cursos de formació no reglada

Àrea de Joventut

reglada en equipaments municipals

en equipaments municipals

Promoció del Nou Viver d’Empreses

Promoció del Nou Viver d’Empreses Joves

Joves
Habilitar un espai d’auto consulta amb

Àrea de Joventut i Àrea de
Promoció Econòmica

Habilitar un espai d’auto consulta amb

Àrea de Joventut

ordinadors per tal de poder consultar

ordinadors per tal de poder consultar

Àrea de Promoció Econòmica

informació d’accés al mon laboral i

informació d’accés al mon laboral i sobre

Àrea d’Urbanisme

sobre l’emancipació

l’emancipació

Servei d’informació sobre creació

Servei d’informació sobre creació

Àrea de Joventut i Àrea de

d’empreses i suport a l’emprenedoria

d’empreses i suport a l’emprenedoria

Promoció Econòmica

Promoció de la nova Borsa exclusiva

Promoció de la nova Borsa exclusiva per

Àrea de Joventut

per a compartir pis

a compartir pis

Àrea d’Urbanisme

G

F

M

A

M

J

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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O

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Recursos
La ciutat de Balaguer compta, des del mes de maig de 2012, amb un nou equipament cultural per les
entitats culturals, juvenils i els joves, el casal Lapallavacara.
Aquest casal alberga l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Balaguer, on s’hi realitzen tot tipus de
cursos per a joves. A més hi ha situada la sala d’estudi, on els joves poden estudiar durant tota la
setmana, i fins a la matinada en períodes d’exàmens, així com també hi ha ordinadors de consulta i
de treball per a aquests.

L’Ajuntament de Balaguer va inaugurar el Nou Viver d’Empreses,
situat al carrer Sant Pere, el passat agost de 2012. És en aquest
equipament, que és vol promocionar que els joves creïn la seva
empresa i d’un espai per iniciar-se al món laboral, amb el màxim de
recursos possibles, i el mínim de despeses possibles.

9- Mecanismes de difusió del projecte

En aquest apartat anem a descriure les accions per tal de promocionar i difondre al màxim les
activitats d’aquest programa:








Presentació oficial de les activitats a tots els mitjans de comunicació.
Anuncis a la premsa de la ciutat.
Anuncis a les webs de la ciutat www.balaguer.cat i www.impic.cat.
Falques a Ràdio Balaguer.
Agenda Jove.
Xarxes socials (facebook, twitter i instagram).

10. Disseny d’avaluació del projecte

Any 2013
Actuacions

Activitats

Responsables

Avaluació de l’oferta de cursos de

Creació de cursos de formació no reglada

Usuaris de l’equipament i Àrea de

formació no reglada

en equipaments municipals

Joventut

Avaluació del servei d’informació

Servei d’informació sobre creació

Usuaris del servei, Àrea de

sobre creació d’empreses i suport a

d’empreses i suport a l’emprenedoria

Joventut i Àrea de Promoció

l’emprenedoria
Avaluació de la Promoció del nou Viver

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D
X

X

Econòmica
Promoció del Nou Viver d’Empreses Joves

d’Empreses

Usuaris del servei
Àrea de Joventut i Àrea de

X

Promoció Econòmica
Avaluació de l’espai d’auto consulta

Habilitar un espai d’auto consulta amb

Usuaris del servei

amb ordinadors per tal de poder

ordinadors per tal de poder consultar

Àrea de Joventut

consultar informació d’accés al món

informació d’accés al mon laboral i sobre

Àrea de Promoció Econòmica

laboral i sobre l’emancipació

l’emancipació

Àrea d’Urbanisme

Avaluació de la promoció de la nova

Promoció de la Nova Borsa exclusiva per

Usuaris del servei

Borsa exclusiva per a compartir pis

a compartir pis

Àrea de Joventut
Àrea d’Urbanisme

Les avaluacions de les activitats seran realitzades a través d’enquestes de satisfacció dels usuaris, més els informes dels tècnics
responsables de cada activitat.
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