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1.- INTRODUCCIÓ
El document que teniu a les vostres mans és el tercer Pla Local de Joventut de
Torrefarrera, d'ara endavant PLJ. Des de que l'Ajuntament va començar a treballar en
polítiques de joventut per primer cop fa 8 anys hi ha hagut canvis importants. Fa dos
anys es va contractar una tècnica i una dinamitzadora de joventut, a 20 i 10 hores de
dedicació exclusiva, que ens va permetre iniciar un procés participatiu per obrir les
portes de Cal Jove. Gràcies a això el jovent va ser i es va sentir implicat en aquest projecte
juvenil.
Cal Jove és un espai pensat exclusivament per a ells i elles, essent així una forta eina per
conèixer als torrefarrerins i torrefarrerines més joves. Tot i que és un projecte
relativament jove creiem que ens està permetent, a través de les activitats i del contacte
directe amb el jovent, conèixer més les seves inquietuds, necessitats i projectes de
present i futur. Això ens ajuda a saber com facilitar-los-hi recursos per crear el seu
projecte de vida a curt i llarg termini, fet que és un dels nostres objectius principals.
A l’hora de fixar-nos uns objectius pels propers quatre anys hem tingut en compte la
realitat del nostre municipi i dels nostres joves, intentant cobrir els eixos que segueix el
Pla Nacional de Joventut i els principis rectors de qualitat, participació, transformació i
integralitat.
A nivell de participació de la població jove l’obertura de l’espai ens ha donat
l’oportunitat d’arribar a molt jovent però ens falta molta feina per fer així que en el
nostre full de ruta prioritzem per aquest 2016 la participació i cohesió del jovent, sense
deixar de banda el treball que estem realitzant per promoure l’ocupació a través de
l’ajut de” Treball és Benestar” i la borsa del Centre d’Empreses Innovadores (d’ara
endavant CEI). Aquest primer any ens hem proposat promoure l’ús de Cal Jove com a
espai de trobada i de realització d’activitats i donar a conèixer les polítiques de joventut
entre joves, infants, i famílies en general , treballant en tot moment l’educació en el
lleure, la coeducació i la cohesió i inclusió social. Aquesta estratègia esperem que ens
permeti després, una major participació a la resta d’activitats incloses dins d’altres eixos.
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2.- CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES I
GEOGRÀFIQUES

Extensió:

23,48 km2

Població:

4.723 habitants

Dades de l’Ajuntament:

Ajuntament de Torrefarrera
C/ Major, 35
25123 Torrefarrera
www.torrefarrera.cat
Tl. 973750001
ajuntament@torrefarrera.cat
joventut@torrefarrera.cat

Distància Lleida:

9 km

Altitud:

214 m

Gentilici:

Torrefarrerí i Torrefarrerina
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El terme municipal de Torrefarrera, es troba al sector de la plana del Segrià, estès al
Nord de la ciutat de Lleida. Limita amb els termes de Lleida, Torre-Serona, Rosselló de
Segrià, Benavent de Segrià i Alpicat.
Les principals entitats de població d'aquest municipi són el poble de Torrefarrera —el
cap municipal—, i el terme de Malpartit, a més de les urbanitzacions de les Comes, Corxat, el Pla de la Pona, Salats, la Raconada i el Tossal (compartida amb el terme municipal
de Torre-Serona).
Al final dels anys setanta i al començament dels vuitanta s'inicià la construcció d'una
colla d'urbanitzacions, habitatges de segona residència de gent de Lleida, que envolten
el cap municipal i són a una distància compresa entre els 200m i els 2 km.
Un dels grans avantatges de Torrefarrera són les excel·lents comunicacions de què gaudeix, que li permet uns bons accessos tant a nivell estatal com europeu. El poble està en
un punt on convergeixen l'autovia A-2 i la carretera Nacional 230, que comunica Lleida
amb la Vall d'Aran, i que està en fase de substitució per l'Autovia A-14, que també surt
de Torrefarrera.
Aquesta òptima xarxa de comunicacions ha comportat unes conseqüències certament
interessants per Torrefarrera. Potser la més destacada ha estat l'establiment del Polígon Industrial Torrefarrera, el qual ha estat molt ben rebut per totes les empreses i
persones inversionistes del poble i rodalies.
Per altra banda, aquesta bona comunicació també ha fet de Torrefarrera un poble dormitori. Això fa que la participació no vagi en consonància amb el nombre d’habitants.
EL PLJ 2016-2019 treballarà per cohesionar a tota la població actual de Torrefarrera.
Com es mostra al següent gràfic la població ha augmentat significativament en les dues
darreres dècades.
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Padró municipal d’habitants per sexe. Xifres oficials. Torrefarrera 1998-2015

Actualment Torrefarrera compta amb 4.723 habitants, dels quals 997 s’inclouen dins la franja
de 15 a 34 anys.
La següent imatge mostra la piràmide de població d’agost de 2016 i tot seguit la taula mostra
el detall de la població jove que analitzem a la diagnosi d’aquest mateix pla.
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EDAT

HOMES

DONES

TOTAL

De 15 a 19 anys

129

136

265

De 20 a 24 anys

98

74

172

De 25 a 29 anys

111

109

220

De 30 a 34 anys

160

180

340

Font: Dades extretes del Padró municipal d’habitants-agost 2016

Veiem com la franja amb més població pertany als 40-44 anys. Correspon a l’augment
de població que es va donar fa 10-15 anys a Torrefarrera i que, en aquell moment eren
joves que s’emancipaven.
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3.- DIAGNOSI
En aquest apartat pretenem mostrar la realitat del jovent de Torrefarrera, les necessitats
que tenen, les problemàtiques i tot el que necessitem per poder realitzar un disseny del
PLJ que ens permeti continuar amb unes polítiques de joventut adaptades al nostre
municipi i a les persones joves que hi viuen.

3.1.- Plantejament de la diagnosi
Per realitzar el PLJ teníem clar que necessitàvem la participació del jovent per fer una
detecció de necessitats real. Per fer-ho, en primer lloc, necessitàvem prioritzar àmbits
per analitzar i ho vam fer amb una primera fotografia feta amb diversos agents del
municipi.
En primer lloc, vam parlar amb la tècnica de joventut (actualment de baixa per
maternitat) per saber quines problemàtiques havia tingut a l’espai. Feia poc més d’un
any que Cal Jove estava obert i no teníem tota la participació esperada així que un dels
punts a analitzar i avaluar va ser el funcionament del nou espai.
Una altra reunió va ser amb l’equip de govern, alcalde, regidors i regidores per mirar de
trobar les principals problemàtiques al poble relacionades amb jovent. Un gran nombre
de joves es trobaven en certes zones del municipi organitzant aldarulls constants i
causant molèsties al veïnat. Es plantejaven si a través de nous espais de participació
podien reduir aquestes pràctiques incíviques.
Per altra banda, l’Associació de Joves tornava a estar dissolta i la participació del jovent
en les activitats que es realitzaven al municipi era molt escassa. L’antiga associació de
joves continuava funcionant com a entitat cultural, però a nivell de joventut no hi havia
relleu generacional.
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Cal Jove també va ser un punt d’entrevistes informals amb el jovent usuari de l’espai. La
tècnica de joventut es va intentar vincular amb les persones usuàries intentant establir
quines eren també les seves principals necessitats. En aquest cas, les persones d’entre
12 i 16 anys, que són les més habituals, veien necessari més activitats al municipi per
ells i elles.
Finalment, durant les reunions de la Plataforma organitzada per l’Oficina Comarcal del
Segrià i trobades amb l’Educadora Social del municipi, ens vam assabentar de casos
d’assetjament escolar i de tinença de drogues entre persones molt joves. Aquest va ser
el darrer punt a analitzar i a treballar.
Un cop vam tenir clars els punts a analitzar vam convocar totes les persones d’entre 12
i 34 anys del municipi enviant-los-hi una carta (annex 3). A més a més, per arribar més
al jovent vam realitzar un vídeo convidant a la participació de les esmentades reunions
(https://www.youtube.com/watch?v=l8oRSbxJZ7s) i el vam publicar a la web, al
facebook de l’Ajuntament i Cal Jove i a l’eBando per tal d’arribar al màxim de persones
possibles.
Vam organitzar un total de tres trobades inicials convocant joves de diferents grups
d’edat, on vam treballar diferents aspectes segons la seva edat:
- Joves entre 12 i 16 anys
- Joves entre 17 i 21 anys
- Joves a partir de 22 anys
Les preguntes que vam intentar respondre durant l’anàlisi, doncs, van ser les següents:
- Què podem fer des de l’Ajuntament perquè el jovent utilitzi l’espai de Cal Jove?
- Com podem reduir les conductes incíviques d’algunes persones joves en
determinades zones de la població?
- Com podem millorar la relació entre la gent jove i l’Ajuntament?
- Com podem augmentar la participació juvenil?
- Quines activitats podem fer a Cal Jove pel jovent de 12 a 16 anys?
- Les persones joves de Torrefarrera poden accedir a la formació desitjada?
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- Els i les joves de Torrefarrera tenen accés al món laboral al mateix municipi?
- Com podem reduir el consum habitual de drogues entre les persones joves?
- Com podem acabar amb l’assetjament a l’escola i l’institut?
Per altra banda, els hi vam donar l’oportunitat de fer un llistat de propostes d’activitats
encarades a cada un dels eixos i també d’escollir quins creien que eren els eixos més
importants. Com era d’esperar, cada grup va ordenar els eixos de manera diferent.
Paral·lelament, vam realitzar unes enquestes (annex 1) mitjançant l’aplicació del Gmail
i en vam fer tota la difusió possible.
Més endavant, al veure que no havíem arribat a tot el jovent esperat, vam realitzar una
altra enquesta (annex 2) especialment per l’alumnat de l’Institut Joan Solà de
Torrefarrera i les vam diferenciar segons el municipi. Així, vam tenir l’opinió de 98 joves
més, la majoria dels quals no havien vingut als grups de discussió.

3.2.- Anàlisi
3.2.1.- Anàlisi de la realitat juvenil
Ens trobem en l’apartat més important per la realització d’aquest PLJ. A partir dels temes
prioritaris que hem decidit treballar, preguntem als i les joves quines són les seves
demandes, necessitats i objectius reals per començar a dissenyar i implementar
activitats que puguin ajudar-los en el seu projecte de vida.
En primer lloc, hem utilitzat dades quantitatives que ens mostren una visió general de
la situació dels i les habitants de Torrefarrera (extretes del Padró municipal (dades
d’agost 2016) i de la base de dades de l’Idescat,) i dades qualitatives que hem extret de
trobades amb diferents grups de joves i professionals, una enquesta penjada a internet
(annex 1) i una enquesta passada a l’alumnat de l’Institut Joan Solà de Torrefarrera
(annex 2).
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En segon lloc, hem realitzat trobades amb joves per tal de respondre les preguntes que
ens havíem fet inicialment durant el plantejament de la diagnosi i també hem recollit les
propostes d’activitats que ens han fet.
Finalment, un cop hem tingut el primer esbós de l’anàlisi i dels projectes a realitzar, hem
realitzat una trobada amb la Comissió de participació de Cal Jove, les quals han donat la
seva opinió i també han afegit problemàtiques amb les que es trobaven elles com a joves
i possibles activitats a realitzar durant els propers mesos.
Les preguntes que ens hem plantejat les hem organitzat en eixos i, durant les trobades
amb joves les hem intentat anar resolent, si bé és cert que també han aparegut noves
inquietuds i que creiem que també se’ls hi ha de donar resposta des de l’Ajuntament.
L’eina utilitzada durant les trobades ha estat el Grup de Discussió, hem dividit les
persones assistents en grups de 4-5 persones i hem començat a treballar conjuntament
responent les preguntes que ens havíem plantejat anteriorment.
En resum, l’ARJ ha tingut la següent participació juvenil:

Eina

Grups

Nombre de joves que
l’han realitzat

Grups de Discussió

Joves entre 12 i 16 anys
Joves entre 17 i 21 anys
Joves a partir de 22 anys
Comissió de participació
de Cal Jove
Enquestes

14
12
5
4

E. joves en general

39

Alumnat Institut Joan Solà

98

11

Tot seguit passem a mostrar els resultats del nostre anàlisi:
En primer lloc és important saber que ens trobem en una població que compta amb un
total de 4723 habitants, dels quals 997, un 21% són joves de 15 a 34 anys. Val a dir que
moltes de les activitats que realitzem són a partir de 12 anys ja que coincideix amb l’inici
de l’institut i creiem que, almenys en el context de la nostra comarca, ja se’ls pot incloure
dins el grup de joventut. També pensem que alguns aspectes és important treballar-los
de forma preventiva que no pas un cop s’ha iniciat el problema. De tota manera, l’anàlisi
a nivell de dades quantitatives el realitzem, com ja hem comentat, a partir dels 15 anys.

Piràmide de població 2016
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Font: Dades extretes del Padró municipal d’habitants-agost 2016

Un cop tenim aquesta visió global del jovent del nostre municipi, passem a mostrar la
informació recollida organitzada en els set eixos que estem treballant:
Polítiques educatives
A continuació podem veure el nivell d’instrucció de Torrefarrera. Per manca de dades a
l’Idescat ens ha estat impossible dividir-les per franges d’edat però ens dóna una
aproximació. Si comparem amb les dades de 2001, observem que la tendència és un
augment lent però prou significatiu del nivell d’estudis de la població. Al gràfic de 2001
vèiem com la població jove era la més formada, així que si continua aquesta dinàmica
anem cap una població cada cop amb un nivell d’estudis més elevat. Entenem, de tota
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manera, que el més important és reduir el nombre de persones sense estudis, que no
tenen el certificat d’ESO.

Nivell d'instrucció. Any 2011
Llicenciatura i doctorat
Grau universitari
Diplomatura
FP grau superior
FP grau mitjà
Batxillerat superior
ESO
Educació primària
Sense estudis
0

200

400

600

800

1000

1200

Font: Dades extretes del Cens 2011. Idescat

Creiem que el fet que hi hagi l’Institut Joan Solà a Torrefarrera facilita que el jovent
continuï els seus estudis post-obligatoris al municipi i que, fins i tot, finalitzi els
obligatoris. Això pot ser degut a que no han de fer desplaçaments llargs i per tant, no hi
ha tanta pèrdua de temps ni de diners per desplaçaments. A més a més, el fet que
estiguin al mateix municipi pot comportar també un major control de les assistències i
de seguiment per part de la família.
Hem consultat les dades de matriculació i avaluació de la web d’ensenyament de la
Generalitat i hem pogut consultar a nivell comarcal les avaluacions realitzades a 4rt
d’ESO del curs 2015-16. Al següent gràfic mostrem el nombre d’alumnat que inicia el
curs 2015-2016 i la situació al finalitzar comparant dades de Catalunya amb les de la
comarca del Segrià. Com s’hi pot observar, la comparativa de la nostra comarca amb
Catalunya és pràcticament igual, veiem que gairebé un 7% de l’alumnat ha de repetir
(en aquest percentatge també s’hi inclouen els abandonaments i, en definitiva,
l’alumnat que el curs següent no continuarà amb els seus estudis, ja sigui perquè no
volen o no poden fer-ho per qüestió d’expedient).
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Percentatge Avaluació alumnat 4rt ESO al Segrià
4,150308469

6,842400449

19,5737521
69,43353898

Es graduen al mes de juny

Es graduen al mes de setembre

S'ha expedit certificat

Hauran de repetir

Percentatge Avaluació alumnat 4rt ESO a Catalunya
5,628289918

6,646570987

19,16887869
68,5562604

Es graduen al mes de juny

Es graduen al mes de setembre

S'ha expedit certificat

Hauran de repetir

El curs 2015-2016 l’Institut Joan Solà de Torrefarrera, va tenir les següents matricules a
cada curs:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4rt ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

102

106

99

79

39

34

Tot i que l’alumnat no només pertany a Torrefarrera (també hi ha alumnes de Rosselló,
Alguaire i Benavent de Segrià) podem veure com les inscripcions de 4rt d’ESO són més
del doble que les de Batxillerat. Caldria veure si aquests alumnes van a fer algun cicle
formatiu de grau mig o deixen d’estudiar. Per desgràcia ens és impossible tenir aquestes
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dades actualment però si que hem de tenir en compte que l’alumnat que no contínua
amb el Batxillerat, si vol realitzar uns altres estudis s’ha de desplaçar a Lleida per fer un
cicle formatiu, i recordem que parlem de més d’un 50% del jovent. Això, com hem
comentat abans, sol ser un problema especialment per la despesa de transport que
suposa i també pel cost de la matricula.
És per aquest motiu, i per la demanda de consultes sobre beques per educació que
realitzen algunes famílies, que inclourem dins de les nostres polítiques de joventut una
ajuda per formació adreçada a joves d’entre 16 i 35 anys. Aquesta ajuda pretenem
iniciar-la al 2017 i s’està preparant conjuntament amb les educadores socials del Consell
Comarcal, l’agent d’ocupació i la tècnica de joventut de l’Ajuntament de Torrefarrera.
Durant els grups de discussió que vam realitzar al mes d’abril, també vam trobar la
demanda d’un espai on poder estudiar. La construcció de la Biblioteca municipal és
bastant imminent, però tot i així encara queda provablement tot un curs per realitzar
les següents fases d’obra i poder gaudir d’aquest servei així que hem fet canvis d’horari
a Cal Jove i dins l’horari d’obertura, hi ha dues hores destinades únicament a l’estudi.
D’aquesta manera pretenem que l’espai d’estudi sigui de qualitat i que l’espai d’oci
també ho sigui. Fins ara Cal Jove estava 4 hores obertes i les activitats eren lúdiques a
menys que algú necessités estudiar. El jovent es trobava en què no podien concentrarse amb l’estudi si hi havia activitats lúdiques al cantó així que amb la nova organització
creiem que cada espai serà de més qualitat.
La biblioteca per això no deixa de ser una prioritat per l’Ajuntament. La redacció del
projecte ja es va adjudicar i ja ha estat finalitzat per l’import de 60.000€. Ara falta iniciar
durant el 2017 la primera fase de la construcció i poder tenir els recursos necessaris per
cobrir la despesa que té un cost d’1’5 milions d’euros. La intenció és finalitzar totes les
fases i poder-la inaugurar a finals de 2018.
Altres demandes que van sortir durant els grups de discussió van ser formacions per
poder treballar als estius i formacions de monitors/es d’activitats de lleure infantil i
juvenil. La formació de monitors i monitores les fem cada dos anys per manca de grup i
ho fem mancomunadament amb altres municipis veïns com Alpicat, Benavent, Rosselló
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i Alguaire. Pel que fa a la formació ocupacional, ens vam reunir amb l’agent ocupacional
del municipi i responsable del Centre d’Empreses innovadores (d’ara endavant CEI) per
mirar de saber quines demandes de formació feien més habitualment les empreses que
contractaven a l’estiu. No hi havia una formació que destaqués, sinó que eren bastant
variades. Al considerar que no podríem omplir cap de les formacions amb un nombre
mínim de 10 alumnes vam decidir incloure aquestes formacions dins l’Ajut de formació
esmentat abans.
Polítiques d’accés al món del treball
Les polítiques d’ocupació són les que fa uns anys que estem prioritzant. Tot i que no és
un tema que hagi tingut molta importància a les enquestes o als grups de discussió,
l’ocupació, ara per ara, és un tema que preocupa a la major part de la població adulta i
que tot i que sembla que es va reduint l’atur, continua sent un dels principals problemes
pel jovent. Entenem també, que el motiu que no hagi aparegut molt en els grups de
discussió i enquestes és perquè el jovent major de 20 anys és el que menys ha participat
en el procés i al que, provablement, més li importa.
Com es pot observar al següent gràfic l’atur sembla que disminueix paulatinament des
de l’any 2012 en gairebé totes les franges d’edat. La excepció la trobem en la franja de
joves de 16 a 19 anys. Donat que aquest gràfic està realitzat amb xifres absolutes
podríem pensar que un dels motius és l’abandonament dels estudis durant l’etapa postobligatòria, ja que també ens coincideix amb la forta disminució de matricules de 4rt
d’ESO a 1r de Batxillerat.
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Atur juvenil registrat a Torrefarrera per edat
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Font: Dades extretes del Cens 2011-2015. Idescat

L’Ajuntament actual té com a prioritat continuar treballant en la disminució de l’atur al
municipi i en fomentar que les empreses de Torrefarrera contractin persones del mateix
municipi, per aquest motiu continuarà convocant l’ajut de “Treball és Benestar” que va
iniciar l’any 2013 i que, des del 2014, inclou una partida exclusiva per la incorporació laboral
de joves fins a 30 anys.
Per altra banda, treballem amb el Consell Comarcal del Segrià per donar a conèixer el
programa de Garantia Juvenil, iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil,
mitjançant xerrades, cartes personals a tot el jovent major de 16 anys i derivant-los des del
CEI i Cal Jove.
Tot seguit presentem les dades que ens van facilitar des del Consell Comarcal del Segrià
sobre les inscripcions la Garantia Juvenil durant els anys 2014 i 2015. Com es pot observar
hi ha un augment prou important i de les persones inscrites a la Garantia Juvenil, 7 d’elles
han estat derivades a accions i 5 han estat inserides al món laboral, per tant creiem que hem
de continuar treballant en aquest projecte.

Dades 2014
Edat

Home

Dona

Total

Menors de 20

4

3

7

De 20 a 24

4

6

10

De 25 a 29

3

14

17
17

Total

11

23

34

Dades 2015
Edat

Home

Dona

Total

Menors de 20

3

3

6

De 20 a 24

3

8

11

De 25 a 29

7

16

23

Total

13

27

40

Font: Dades extretes de l’Informe anual del programa de Garantia Juvenil del Consell Comarcal del Segrià.

Polítiques d’accés a l’habitatge i l’emancipació
Pel que fa a l’emancipació juvenil, segons les enquestes realitzades a majors de 20 anys
(19 persones en total), veiem que és força elevada respecte anys anteriors. Un 78% ja
està emancipat amb menys de 35 anys, respecte un 22% (que correspon també a les
persones més joves) que encara viu a la llar d’origen.

Vius a la llar d'origen?
Joves d'entre 20 i 34 anys

si

no

Un altre aspecte que ens preocupa és el sentiment de pertinença al poble i a l’enquesta vam
realitzar la següent pregunta amb les següents respostes del jovent:
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Quan marxis de casa on vols viure?
(Joves d'entre 12 i 17 anys)
0,102040816

0,37755102
0,520408163

Torrefarrera

Fora de Torrefarrera

No ho saben

El gràfic mostra com moltíssim jovent no té cap intenció d’emancipar-se a Torrefarrera, volen
marxar a Lleida o Barcelona. Aquest sentiment, segons les seves respostes va associat a la falta
d’activitats, al que diuen que no s’ho passen bé, etc i al que tampoc és el seu poble de naixement
i per aquest motiu no s’hi senten del tot seu. És molt important treballar en aquest sentit a través
de l’eix de participació i cohesió entre les persones nouvingudes i les autòctones.
Per altra banda, durant els grups de discussió va sortir el fet que abans de les eleccions una de
les promeses electorals havia estat que es donarien ajudes a l’emancipació. L’habitatge
actualment no és competència municipal, sinó de la Generalitat així que, des de l’Ajuntament,
s’està mirant una manera de poder ajudar al jovent al moment d’emancipar-se. Una de les
propostes és crear una Borsa d’habitatge amb informació i assessorament tant a persones joves
com propietàries de pisos.

Polítiques de promoció de la salut
Referent a les polítiques de promoció de la salut, aquests darrers anys hem vist
augmentar el consum de drogues entre els i les més joves. Tot i no tenir dades concretes,
el contacte amb el jovent a Cal Jove i el treball en xarxa que s’ha començat a realitzar
amb l’educadora social i els Mossos d’esquadra, ens fan estar molt alerta en aquest
sentit davant del consum de “porros” en joves de 13 i 14 anys de forma habitual,
totalment naturalitzada i també fora de l’oci nocturn.
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Continuem treballant en xarxa amb els diferents agents per tal d’evitar la normalització
del consum i de la compra-venda de drogues.
Per altra banda, emmarcades també en l’eix de Cohesió i inclusió social, treballarem per
disminuir també conductes d’assetjament escolar després de tenir diversos casos al
municipi. Això es treballarà tant a nivell de l’Institut Joan Solà, com de l’escola i les
AMPES dels dos centres.
Durant la Plataforma de convivència que es realitza a l’institut i, també es realitzen
activitats emmarcades en aquest eix. El programa Órdago que ja es va realitzar l’any
passat i el que s’està planificant pel 2017, el programa Sense Embuts
(www.senseembuts.cat).
En últim lloc, durant els grups de discussió del jovent major de 21 anys, va sortir la
demanda de fer activitats pensades per dones joves i relacionades amb la salut i el
benestar físic.
Polítiques de participació
El nostre municipi, actualment es troba en un moment de baixa participació juvenil. Com
hem comentat anteriorment, la població ha augmentat moltíssim en els darrers anys i
la participació no ha sofert un augment exponencial. La població nouvinguda, tan sigui
nacional com estrangera, costa molt veure-la participar en les associacions existents o
en moltes de les activitats. Això és un reflex del jovent que sovint participa en activitats
però gairebé mai les organitza o hi col·labora.
Fa uns anys, l’Associació de Joves de Torrefarrera es va dissoldre i les persones membres
de la junta van organitzar l’Associació Cultural Re-sona, que tot i que fa moltes activitats
encarades a la joventut, no arriben als de menys de 16 anys, són de generacions
diferents.
Actualment, un grup de joves sembla que volen tornar a endegar l’associació per tornar
a organitzar actes dins la festa major i durant la resta de l’any. Creiem que si acaba tirant
endavant serà un pas molt important en les polítiques de joventut, si ve és cert, que
molt i moltes joves participen en altres associacions del municipi com el grup de grallers
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i tabalers, els gegants, el grup de teatre “5 erres”, els clubs de bàsquet, futbol sala i tir
amb arc o l’associació Re-sona.
Aquest any 2016 creiem que és important treballar l’eix de participació per tal dels
propers tres anys poder implementar unes bones polítiques de treball, salut i cohesió
social. Creiem que és important en primer lloc captar al jovent per fer que s’impliquin
més endavant en les activitats de la resta d’eixos esmentats.
Un altre element clau dins aquest eix és l’espai de Cal Jove, el que cal continuar
dinamitzant per arribar cada cop a més població.
Durant els grups de discussió ens hem trobat que alguns dels i les joves no troben
interessants les activitats que es realitzen a Cal Jove així que tenim pensat adaptar la
Comissió de gestió que es va crear per obrir Cal Jove a joves que realment són o poden
ser usuaris/àries de l’espai.
Polítiques culturals
Actualment, el jovent del municipi no és un gran consumidor de cultura donat que
l’oferta cultural que hi ha al municipi sovint està més encarada a persones adultes o
inclús a públic més infantil.
Segons les enquestes, la música i el cinema és la cultura que més consumeix el jovent.
Per altra banda, molts joves no són consumidors de teatre però alguns d’ells si que
participen al grup de teatre de Torrefarrera. Pel que fa a la música, tenim l’Associació
Re-sona que cada any realitza el Festival Re-sona i també l’escola de música que també
realitza un gran treball per joves.
Actualment estem treballant per realitzar tallers i exposicions més adequats a la seva
edat per tal d’augmentar el consum cultural.
La construcció de la nova biblioteca creiem també que ajudarà a augmentar l’hàbit de
lectura entre els i les infants. A Cal Jove tenim a la disposició dels usuaris/àries llibres de
diferents temàtiques que la població ens ha anat portant però els préstecs que es fan
són mínims.
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Durant els grups de discussió s’ha fet demanda d’un espai on els grups de música puguin
assajar i, després de parlar-ho amb l’equip de govern, vam fer una crida als grups de
música de Torrefarrera per proposar-los-hi l’adequació d’uns bucs d’assaig dins d’un
projecte d’”Hotel d’entitats” que es podria realitzar a les escoles velles del municipi. Ara
per ara un total de cinc grups s’està implicant en el procés.
Polítiques de cohesió i inclusió social
Entenem que l’eix de cohesió i inclusió social, més que cap altre, ha d’estar present en
totes i cada una de les activitats que es realitzin des de Joventut i la resta de regidories.
En aquest eix estem treballant la no discriminació per motius de gènere, classe social,
raça, nacionalitat i això ha de ser amb un treball transversal des de totes les àrees i a
tots els nivell.
El treball diari amb joves mostra com sovint apareix en el seu vocabulari llenguatges
sexistes i xenòfobs amb els que s’ha de treballar per conscienciar i eliminar del nostre
municipi.
Des de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal ens inclouran aquest any en el
programa “SI SI” establint a Cal Jove un centre obert itinerant amb dues persones
educadores i monitores que treballaran amb joves en risc d’exclusió social derivats.
Aquest 2016, també iniciarem un projecte contra la violència de gènere empoderant les
noies joves i educant a noies i nois sobre la coeducació i la perspectiva de gènere. La
demanda ha sortit dels grups de discussió i de la comissió de gestió de Cal Jove on noies
han fet saber el seu malestar respecte situacions en les que es troben quan surten a les
festes majors o als locals d’oci nocturns de Lleida.

Per altra banda, també ens trobem amb certes conductes racistes. En el següent gràfic
trobem com són moltes les noves cultures i, per tant, costums que conviuen dins el
municipi i que, sovint, són motiu de disputa.

Població per nacionalitat
País

Total

% Total

Homes

% Homes

Dones

% Dones

Espanya

4084

86,78

2081

44,22

2003

42,56

Romania

381

8,10

171

3,63

210

4,46
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Gambia

43

0,91

33

0,70

10

0,21

Marroc

36

0,76

22

0,47

14

0,30

Colòmbia

16

0,34

10

0,21

6

0,13

146

3,10

68

1,44

78

1,66

4706

100,00

2385

50,68

2321

49,32

Altres països
Total

Font: Dades extretes del Padró municipal d’habitants-agost 2016

En el següent gràfic mostrem tan sols la població procedent de nacionalitats
estrangeres. Tal i com s’observa la gran majoria és d’origen romanès.

% País d'origen de la població

Romania
Gambia
Marroc
Colòmbia
Altres països

Font: Dades extretes del Padró municipal d’habitants-agost 2016

La població de Torrefarrera en els darrers quatre anys ha augmentat en 302 habitants,
i, segons mostra el següent gràfic, l’augment d’immigració no es tan significatiu com ho
hagués estat en els anys anteriors. L’augment de població de nacionalitat espanyola és
d’un 7’36% mentre que el de població estrangera és d’un 4’55%.
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Increment de població nacional i estrangera.
Anys 2011-2015
5000
4000
3000
2000
1000
0
any 2011

any 2015
Espanyola

Estrangera

Font: Dades extretes del Cens 2011. Idescat

En el següent gràfic veiem la població jove distribuïda per nacionalitat a l’any 2015.

Població jove per nacionalitat. Any 2015
de 30 a 34 anys

de 25 a 29 anys

de 20 a 24 anys

de 16 a 19 anys
0

50

100

Nacionalitat Estrangera

150

200

250

300

Nacionalitat Espanyola

Font: Dades extretes del Cens 2011. Idescat
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3.2.1.1.- Quadre Resum de l’ARJ
A continuació hem realitzat un quadre amb el mètode 3Q, on es veuran les necessitats detectades durant l’ARJ i els objectius que ens marquem treballar
en aquest Pla Local de Joventut 2016-2019. Hi apareixen també necessitats sorgides durant els grups de discussió que no s’han analitzat perquè
considerem que són demandes associades directament a propostes d’activitats que també inclourem en futurs projectes d’activitats .

MÈTODE 3Q

2Q

Eix

Necessitats i problemàtiques bàsiques Objectius

Polítiques educatives

No existeix un lloc on consultar llibres i estudiar
Manca d’activitats formatives pel jovent de 12 a
16 anys durant l’estiu
Manca d’oferta de lleure a l’estiu pel jovent
Hi ha joves que no poden cursar estudis post
obligatoris per manca de recursos econòmics
Molts joves no obtenen el graduat escolar

Polítiques d’accés al món del treball

Polítiques d’accés a l’habitatge i emancipació

Donar resposta a les persones demandants
d’ocupació
Les empreses del municipi no sempre contracten
persones de Torrefarrera
Joves amb poca formació no poden accedir al
món laboral
Existeixen molts pisos buits al municipi
El casc antic s’està deteriorant

Construir una biblioteca d’ús municipal
Ampliar l’oferta formativa durant l’estiu i
promoure l’aprenentatge de la llengua anglesa
Promoure el voluntariat entre els i les joves del
municipi
Crear un ajut per formació entre persones joves
Realitzar un seguiment al jovent amb dificultats
per aprovar el Graduat escolar i promoure la
Garantia Juvenil
Facilitar l’ocupació juvenil al mateix municipi
Facilitar l’ocupació juvenil al mateix municipi i
disminuir l’atur juvenil
Augmentar la formació ocupacional i disminuir
l’atur juvenil
Promoure el lloguer “segur” entre persones
propietàries i demandants d’habitatge
Promoure la rehabilitació del casc antic de
Torrefarrera
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Polítiques de promoció de la salut

Falta informació i assessorament jurídic en
matèria d’habitatge
Visualització de diverses persones d'entre 13 i 15
anys amb fàcil accés a drogues
Manca d’activitats per dones joves al municipi
relacionades amb la seva salut

Casos recents a l'escola i l'institut d’assetjament
escolar

Polítiques de Participació

Costa anar amb bicicleta perquè no hi ha espais
on aparcar-les
Manca d’associació juvenil que permeti el nexe
entre Ajuntament i joves
Poca implicació de les entitats amb el jovent
Poca implicació del jovent dins les entitats del
municipi
Existència de conflictes entre joves de diferents
colles i edats
Falta un espai de lleure per infants
El públic de la festa major es disgrega per manca
d’organització de les penyes
Visualització d’un mal ús de jocs de la xarxa
Només hi ha BUS NIT els dissabtes a la nit

Informar i assessorar a persones joves que
s’emancipin
Oferir informació al jovent sobre el consum de
drogues
Treballar conjuntament amb la regidoria de
cultura i l’Associació de dones per tenir en
compte aquesta franja d’edat a l’hora
d’organitzar activitats.
Fer treball transversal des de l'Ajuntament,
l'institut i l'escola, vinculant professorat i
famílies, sobre aquesta problemàtica.
Promoure l’ús de la bicicleta amb aparcaments i
senyalització
Promoure la creació d'una associació juvenil
Promoure la participació de les persones joves a
les entitats
Donar a conèixer les entitats entre el jovent
Cohesionar el jovent de diferents colles
Fomentar la participació des de la infància en un
cau o casal de lleure
Reestructurar l'organització de les festes majors i
carnestoltes
Donar a conèixer jocs no violents i no sexistes de
la PS4 i de la xarxa
Augmentar horaris del BUSNIT als divendres per
les festes majors dels municipis veïns
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No hi ha festes i sortides pel jovent

Polítiques culturals

Falta de cohesió entre el jovent d’iguals i
diferents edats.
Falta una eina de comunicació directa entre
l’Ajuntament i els i les joves
Falten activitats culturals i tradicionals dirigides a
les persones més joves.
Els grups de música no tenen un espai en
condicions per poder assajar
El jovent no pot decidir res de la festa major

Polítiques de cohesió i inclusió social

Hi ha casos d’assetjament escolar tant a l’escola
La Creu com a l’Institut Joan Solà

Queixes d’algunes noies per rebre agressions
verbals i físiques en l’oci nocturn
Manca de comunicació entre els diferents agents
socials del municipi

Promoure que el jovent organitzi les seves
pròpies festes
Cohesionar el jovent del municipi
Crear una eina de comunicació només per joves i
adaptada a ells
Difondre part de la cultura tradicional catalana
entre els més joves
Adequar les antigues escoles per crear espais
d’assaig entre els més joves i espais per les
entitats de Torrefarrera
Incloure el jovent a la Comissió de Cultura que es
realitza trimestralment per tal d’implicar el
jovent en l’organització de les festes i la resta
d’activitats.
Fer de totes les activitats que es realitzen al
municipi un lloc respectuós on ni l’homofòbia, ni
el masclisme, ni la xenofòbia i el racisme hi
tinguin cabuda.
Crear espais d’empoderament de noies i
d’educació feminista i amb perspectiva de gènere
per nois i noies
Crear espais de diàleg entre els diferents agents
del municipi que treballen amb i per la joventut
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3.2.2.- Anàlisi de les polítiques de joventut
L’objectiu de poder dur a terme una visualització de les polítiques de joventut és saber
que estem fent per i amb el jovent i a quines necessitats els hi estem donant resposta.
D’aquesta manera podem saber si les noves necessitats detectades durant l’ARJ tindran
resposta amb les accions realitzades i quines necessiten noves actuacions. Per fer-ho
recollim les accions que s’han realitzat a nivell interdepartamental, interinstitucional i
de participació jove.
En aquest darrer PLJ hem apostat molt per les polítiques de joventut, invertint en
personal (una tècnica de joventut a mitja jornada i una dinamitzadora juvenil 10 hores
setmanals) i adequant un espai destinat totalment al jovent de Torrefarrera, Cal Jove.
Per altra banda, també hem prioritzat l’esport, aprofitant les instal·lacions amb les que
compta el municipi, les diverses associacions esportives i també l’empresa de gestió
esportiva amb que comptava el poliesportiu.
Durant aquests darrers quatre anys també hem continuat amb la formació en el lleure
mancomunada amb diversos municipis que es realitza des de l’any 2010 i que ens
permet fer formacions que per nosaltres sols seria impossible per manca de grup.
En el següent quadre s’hi presenta un resum del les activitats més importants
realitzades durant el PLJ anterior i que ens permetran elaborar unes conclusions de les
tasques que cal realitzar d’ara endavant.
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MÈTODE 3Q
EIX
Formació

PROGRAMA
D’ACTUACIÓ
Curs Monitors/es i
premonitors/es de
lleure
Curs DEA

Treball

Salut

Ajut “Treball és
Benestar”
Creació Borsa de treball
i del CEI
Formacions, tallers i
xerrades

Obrir espais al carrer per
fer esports

Esport

Creació Pista de pàdel
Adequació del gimnàs
Espai esportiu “Solars
actius”
Senyalització de camins
“Camí escolar”
Bike Park

PRESSUPOST

470€

1Q
COL·LABORACIÓ
Interregidorial
Regidories de joventut
d’Alpicat, Benavent,
Alguaire i Rosselló

360€

Regidories de Joventut,
Cultura i Festes

18.000€

Regidories de promoció
econòmica i joventut
Regidoria de promoció
econòmica
Regidories de Cultura i
Joventut

150.000€
4000€

Interinstitucional
Direcció General de
Joventut. Departament
de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General de
Joventut. Departament
de Treball, Afers Socials
i Famílies
Ajuntament de
Torrefarrera
Ajuntament de
Torrefarrera i Diputació
Direcció General de
Joventut. Departament
de Treball, Afers Socials
i Famílies

Participació Jove

Associació Re-sona

No s’ha realitzat

Realitzat per Activa
Torrefarrera
Realitzat per Activa
Torrefarrera
0€
2000€

Regidoria d’Esports
Regidoria d’Esports
Regidoria d’Esports

Secretaria General de
l’Esport

Regidoria d’Urbanisme i
Educació

No s’ha realitzat
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Participació

Instal·lacions

Creació de Comissió de
gestió de Cal Jove

0€

Regidoria de Joventut

Crear un projecte
participatiu per l’espai
de Cal Jove

0€

Regidoria de Joventut

Readaptació de les escoles
velles
Xarxes Wiffi publiques

Estudi
projecte
construcció
de
Biblioteca

Obertura de Cal Jove

de
la

1500€

Ajuntament
Torrefarrera

5.000€

60.000€

Regidoria de Cultura

80.000€

Regidoria de Joventut

Direcció General de
Joventut. Departament
de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General de
Joventut. Departament
de Treball, Afers Socials
i Famílies

Associació Re-sona

Joves de Torrefarrera i
Comissió de gestió de
Cal Jove

de

Direcció General de
Joventut. Departament
de Treball, Afers Socials
i Famílies
Departament de
Cultura de la
Generalitat de
Catalunya
Direcció General de
Joventut. Departament
de Treball, Afers Socials
i Famílies

Associació Re-sona

321.330 €
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3.3.- Conclusions
Aquest apartat permet fer una visió global de cap on creiem que hem de seguir avançant
en quant a polítiques de joventut. La realitat d’un municipi pot canviar molt en quatre
anys, ja sigui perquè les accions han fet canviar les necessitats o bé, perquè n’han sorgit
de noves.
A trets generals, els canvis més importants d’aquest PLJ respecte l’anterior, són els eixos
que prioritzem i els objectius específics que ens marquem. Aquests darrers anys hem
prioritzat els esports i l’adequació de noves instal·lacions. Ara, entenem que hi ha hagut
una bona dinamització d’activitats i instal·lacions esportives, per tant continuarem en la
mateixa línia, sense aportar-hi cap nombre important d’accions. Pel que fa a l’adequació
d’instal·lacions, en quatre anys s’ha adequat una pista de pàdel, el gimnàs, i s’ha creat
el CEI, creant així la borsa de treball. També s’ha adequat l’espai de Cal Jove i s’ha iniciat
el projecte de la construcció de la biblioteca.
Els eixos que pretenem prioritzar a partir d’ara són el del Treball i la Cohesió i Inclusió
social. Pel que fa al treball fa 3 anys que s’està treballant des del CEI per apropar
formació i eines per buscar feina a les persones més joves i també a les adultes, tot i que
des del primer moment s’ha treballat conjuntament, d’ara endavant mirarem de
programar més tallers i xerrades adreçades principalment al jovent. També s’està
atorgant l’ajuda “Treball és Benestar” que, des de 2014, compta, a més, amb una partida
exclusiva per joves autònoms/es i per empreses que contractin persones menors de 30
anys.
Tot seguit, presentem les conclusions de l’anàlisi organitzades pels eixos en els que
treballarem i responent a les preguntes amb que també hem distribuït l’anàlisi en l’inici
d’aquest apartat:
Polítiques educatives
Necessitats prioritàries:
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- Falta de promoció del voluntariat i l’educació en el lleure
- Es necessari un espai on poder estudiar i consultar informació.
- Manca de recursos per part d’alguns/es joves per poder continuar amb els
estudis que desitgen
- Alt abandonament dels estudis
Preguntes a resoldre:
-

Les persones joves de Torrefarrera poden accedir a la formació desitjada? No
totes, des de l’Ajuntament s’intentarà donar aquesta possibilitat a tots i totes les
joves convocant una subvenció de formació. A més a més, també estem vinculats
amb el programa de Garantia Juvenil que permetrà oferir-los formacions
adequades a les seves necessitats totalment subvencionades.

Polítiques d’accés al món del treball
Necessitats prioritàries:
- Joves amb poca formació no poden accedir al mercat laboral
- Augment del percentatge d’aturats de 16 a 19 anys
Preguntes a resoldre:
-

Els i les joves de Torrefarrera tenen accés al món laboral al mateix municipi? No
sempre, però l’ajut que atorga l’Ajuntament de Torrefarrera de “Treball és
benestar” promou la contractació de joves del mateix municipi. També hi ha una
altra línia per joves que emprenguin també a Torrefarrera.

Polítiques d’accés a l’habitatge:
Necessitats prioritàries:
- Existeixen molts pisos buits al municipi
- El casc antic de Torrefarrera s’està deteriorant
- Falta d’informació i assessorament jurídic en matèria d’habitatge
Polítiques de promoció de la salut:
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Necessitats prioritàries:
- Visualització de diverses persones d’entre 13 i 15 anys amb fàcil accés a drogues
- Casos recents d’assetjament escolar a l’escola i l’Institut
- Falta de facilitats per utilitzar la bicicleta com a transport habitual entre el jovent
Preguntes a resoldre:
-

Com podem reduir el consum habitual de drogues entre les persones joves?
Treballant conjuntament amb professorat, educadores socials i Ajuntament per
conscienciar a la població i poder detectar el problema a l’inici del conflicte.

Polítiques de participació:
Necessitats prioritàries:
- Manca d’associació juvenil activa
- Poca implicació del jovent amb les entitats i a l’inversa
- El públic de la festa major es disgrega per manca d’organització de les penyes
- Falta de transport nocturn per les festes majors d’estiu.
- Manca d’activitats i sortides pel jovent
- Falta de cohesió entre el jovent
- Falta d’una eina de comunicació directa entre l’Ajuntament i els i les joves
Preguntes a respondre:
-

Què podem fer des de l’Ajuntament perquè el jovent utilitzi l’espai de Cal Jove?
Tornar a reunir la Comissió de gestió de Cal Jove però adaptant-la als
usuaris/àries reals que consumeixen les activitats i l’espai de Cal Jove. Aquesta
Comissió de gestió funcionaria com el grup motor i tindrien veu i vot a l’hora de
programar i executar accions.

-

Com podem millorar la relació entre la gent jove i l’Ajuntament? Promovent des
de l’Ajuntament la participació en els espais de decisió que els interessa.

-

Com podem augmentar la participació juvenil? Realitzant més activitats i creant
una Comissió de joves que funcioni com el de gestió de Cal Jove però encarat a
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totes les activitats de joventut. Hauria d’estar format per persones d’ambdós
sexes i de totes les franges d’edat. D’aquesta manera no s’exclouria a ningú.

Polítiques culturals
Necessitats prioritàries:
- Manca d’activitats culturals i tradicionals dirigides a persones més joves
- Manca d’espais on puguin assajar els grups de música jove
- El jovent no pot decidir res per la festa major

Polítiques de Cohesió i Inclusió Social
Necessitats prioritàries:
- Hi ha casos d’assetjament escolar a l’escola i l’institut
- Queixes de noies joves per rebre agressions verbals i físiques en l’oci nocturn
- Manca de comunicació entre els diferents agents socials del municipi.
Preguntes a resoldre:
-

Com podem reduir les conductes incíviques d’algunes persones joves en
determinades zones de la població? Intentant captar el jovent en qüestió i mirant
d’incloure’l a les activitats. També augmentar el control sobre les zones afectades
per mirar d’evitar-ho.

-

Com podem acabar amb l’assetjament a l’escola i l’institut? Podem treballar
conjuntament amb professorat, educadores socials i Ajuntament per
conscienciar a la població i poder detectar el problema a l’inici del conflicte.
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4.- DISSENY
En aquest apartat descriurem les actuacions que ens han de permetre assolir els
objectius formulats durant la diagnosi. En primer lloc hem recollit dels grups de discussió
i enquestes, possibles activitats per resoldre les necessitats detectades. En segon lloc,
organitzarem com implementarem l’acció proposada i amb quins recursos ho
executarem.

4.1.- Programa d’actuacions

Acció:

Setmana Anglesa

Descripció:

Casal d’estiu per infants i joves d’entre 10 i 16 anys per practicar la
llengua anglesa. L’activitat es realitza durant l’estiu i les
inscripcions són setmanals. L’activitat es realitza des de 2015 i els
grups són reduïts (màxim 6 persones).

Indicador:

Nombre d’inscripcions i comparativa respecte l’any anterior i
enquestes de valoració de l’alumnat.

Col·laboració: Regidoria d’Educació i empresa Aula Nova, SCL

Acció:

Camp de Treball Internacional
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Descripció:

Aquest 2016 tenim previst iniciar els tràmits per realizar l’estiu de
2017 un camp de treball internacional a Torrefarrera. El Centre
d’interés podría ser la neteja i senyalització de l’Alzinar o bé la
adequació de les escoles velles per transformar les instal·lacions en
un “Hotel d’entitats”.

Indicador:

Realització del camp de treball, nombre d’inscripcions i valoració
del procés i l’execusió.

Col·laboració: Direcció General de Joventut, Regidories d’Urbanisme, Educació,
Cultura i Mediambient, Associació de Joves i entitat organitzadora.

Acció:

Ajut per Formació

Descripció:

Convocatoria d’un ajut per formació ocupacional o bé postobligatòria dirigida a joves d’entre 16 i 34 anys.

Indicador:

Atorgament de l’ajut i finalització de les formacions
subvencionades

Col·laboració: Regidories de Promoció económica i educación, Àrea de Serveis
Socials del Consell Comarcal del Segrià

Acció:

Premi a la formació

Descripció:

Convocatòria d’un premi adreçat a joves d’entre 18 i 34 anys on es
premiarà el treball de qualitat realitzat per l’alumnat.
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Indicador:

Nombre de presentacions al premi

Col·laboració: Regidories de Promoció econòmica i educació i Institut

Acció:

Promoció del programa de Garantia Juvenil

Descripció:

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l’atur
juvenil, garanteix oportunitats als i les joves i ofereix ajuts per les
empreses a través de programes de formació, inserció en el mercat
laboral, emprenedoria i orientació laboral.

Indicador:

Nombre de joves inscrits a la garantia juvenil, formats i inserits al
món laboral.

Col·laboració: Consell Comarcal del Segrià, entitats que gestionen els programes
concrets de la garantia juvenil i el CEI de Torrefarrera.

Acció:

Ajut “Treball és Benestar”

Descripció:

Aquesta subvenció s’atorga des del 2013 i des del 2014 incorpora
una partida específica per persones menors de 30 anys. És una
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subvenció que no podem justificar al Pla Local de Joventut però
creiem important tenir-la en compte a l’hora d’explicar les
polítiques que realitzem pel que fa a ocupació.
Es poden consultar les bases al següent enllaç
http://www.torrefarrera.cat/ca/lajuntament/subvecionsajuntament/subvencio-treball-es-benestar/bases-pla-treball-esbenestar/view
Indicador:

Nombre de pressupost destinat a la partida de joventut, nombre
de persones que sol·liciten la subvenció.

Col·laboració: Regidoria de Promoció econòmica

Acció:

Formació ocupacional

Descripció:

Realitzar formació que faciliti la incorporació al mercat laboral.

Indicador:

Nombre de formacions, nombre de joves que assisteixen i
valoració

Col·laboració: Regidoria de Promoció econòmica, CEI i serveis socials del Consell
Comarcal del Segrià

Acció:

Creació d’una borsa d’habitatge
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Descripció:

Oferir al jovent de Torrefarrera un servei d’informació i
assessorament en matèria d’habitatge i emancipació.

Indicador:

Creació de la borsa i nombre d’assessoraments

Col·laboració: Regidoria d’Urbanisme

Acció:

Tallers i xerrades que augmentin l’autonomia del jovent

Descripció:

Realització de tallers i xerrades per afavorir una emancipació de
qualitat del jovent tot treballant la coeducació i la perspectiva de
gènere.

Indicador:

Nombre de xerrades realitzades i nombre de persones assistents

Col·laboració: Regidoria d’Educació

Acció:

Accions per reduir el consum de drogues de forma habitual entre
el jovent de Torrefarrera

Descripció:

Les accions són:
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- Comunicació directa amb els Mossos d’esquadra per vigilar les
zones on més es consumeix
- Comunicació amb l’Educadora Social i l’Institut per coordinar-nos
sobre joves en risc i accions que treballar
- Tallers i xerrades sobre drogues realitzades a través de la
Plataforma de convivència
Indicador:

Nombre de casos treballats i resultat d’aquests, tallers i xerrades
realitzats i valoracions d’aquests.

Col·laboració: Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià, Cos de
Mossos d’esquadra, Institut, Plataforma de convivència i Oficina
Comarcal de Joventut

Acció:

Pedala a Torrefarrera

Descripció:

Fer un pla de mobilitat amb bicicleta, distribuint aparcaments i
senyalitzant rutes útils pel municipi. L’objectiu és promoure la
mobilitat evitant al màxim el cotxe per desplaçaments dins de
Torrefarrera.

Indicador:

Realització del Pla, utilització del recurs i valoració de les persones
usuàries.

Col·laboració: Regidoria d’Urbanisme, d’Esports i d’Educació i Consell Català de
l’esport

Acció:

Dona i jove
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Descripció:

Organització d’activitats dirigides principalment a dones joves
sobre salut i sexualitat.

Indicador:

Nombre d’activitats realitzades, d’assistents i valoració d’aquestes.

Col·laboració: Regidoria de Cultura i Associació de dones de Torrefarrera

Acció:

Promoure la creació d’una associació juvenil

Descripció:

Un grup de joves ha manifestat interès en organitzar activitats
juvenils i se les ha informat de l’opció d’associar-se. De moment
estan participant en les darreres barres d’activitats de Torrefarrera
per tal de recollir diners per iniciar les activitats i donar-se d’alta
com a entitat.

Indicador:

Creació de l’entitat i nombre d’activitats proposades

Col·laboració: Grup de joves i Regidoria de Cultura

Acció:

Solstici Jove

Descripció:

Festa organitzada conjuntament entre l’Associació de joves
(encara grup de joves no associats/des) i Cal Jove. El concert va
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càrrec de grups de música locals. Aquest 2016 van actuar els TRF
MUSIC que són cantants de hip-hop.
Indicador:

Implicació del jovent en l’organització, nombre de grups que hi
actuen i nombre de persones assistents.

Col·laboració: Regidoria de Cultura i regidoria de Festes

Acció:
Descripció:

Estiu Jove 2016
“Estiu Jove 2016” és un projecte pensat per al jovent de
Torrefarrera i per a la població en general. L’objectiu principal és
realitzar activitats destinades al jovent realitzant un treball
transversal amb els diferents agents amb que comptem al nostre
municipi. Aquest any gran part d eles activitats les han realitzat les
associacions del municipi:
- grup de grallers i tabalers
- Associació Geocaching de Lleida
- Club de Fútbol Sala
- Associació Cultural Torrefarrera
Club de Tir amb arc
-Associació de puntaires
- Associació de jubilats
- Club bàsquet Torrefarrera
- Torrefarrera Solidària
- Grup Rescat Torrefarrera
A més a més, també hem realitzat taller de robòtica beam, un
taller de grafiti, sortides a les piscines i sortida a Port Aventura.
(Programa d’activitats sencer inclòs a la documentació adjunta)

Indicador:

Nombre de joves inscrits i valoració de les activitats d’aquests
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Col·laboració: Les 11 associacions col·laboradores que han realitzat activitats
amb el jovent.

Acció:

Creació de la nova Comissió de gestió de Cal Jove

Descripció:

Serà un òrgan de participació del jovent per tal d’escollir i
organitzar totes les activitats sortides del Pla Local de Joventut.
Aquest òrgan estarà format per un noi i una noia de cada franja de
dos anys dels 15 als 34 anys i seran escollits pel mateix jovent
d’entre les persones que s’hi presentin.

Indicador:

Nombre de reunions realitzades i valoració d’aquestes.

Col·laboració: Grup de joves

Acció:

Creació de la Comissió de Joves

Descripció:

Serà un òrgan de participació del jovent per tal d’escollir i
organitzar totes les activitats sortides del Pla Local de Joventut.
Aquest òrgan estarà format per un noi i una noia de cada franja de
dos anys dels 14 als 34 anys i seran escollits pel mateix jovent
d’entre les persones que s’hi presentin.

Indicador:

Nombre de reunions realitzades i valoració d’aquestes.

Col·laboració: Grup de joves
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Acció:

Fes teva la festa!

Descripció:

Reestructuració de les festes majors i el carnestoltes, comptant
amb la participació del jovent. La Comissió de joves creada
participarà i s’inclourà dins la Comissió de Cultura per tal de formar
part de l’organització de les festes i les penyes de la festa major.

Indicador:

Nombre de joves participants dins la Comissió de Cultura

Col·laboració:

Acció:

Rutes de festa major

Descripció:

Augmentar els horaris del BUS.NIT per les festes majors de
Torrefarrera i els municipis veïns. La idea és intentar augmentar el
nombre de dies mentre durin les festes majors a través de la
mateixa empresa o afegir un servei mancomunat de transport
entre els municipis interessats a realitzar el projecte.

Indicador:

Qualitat del servei de transport i nombre de viatges i viatgers

Col·laboració: Ajuntaments d’Alpicat, Alguaire, Rosselló i Benavent de Segrià.

Acció:

Crear una eina de comunicació només pel jovent

Descripció:

Utilitzar un telèfon mòbil exclusiu de joventut per fer anar les
aplicacions que utilitza el jovent com a eina de comunicació amb
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ells i elles, poder fer-los-hi arribar la difusió de les activitats i rebre
també les seves propostes. Les aplicacions que més utilitzen ara
són: Instagram, Facebook, Snapchat i Whatsapp.
Indicador:

Nombre de joves als que els hi arriba la informació

Col·laboració: Regidoria de Noves tecnologies i grup de joves

Acció:
Descripció:

Festival Re-sona
Aquest festival es realitza des de l’any 2012 i ha tingut una gran
acceptació entre el jovent de Torrefarrera i joves d’altres indrets de
Catalunya. És un festival organitzat des de l’Associació Cultural Resona però que va sorgir de l’antiga associació de joves de
Torrefarrera i que es dedica a promoure i fomentar la música i la
cultura procurant la realització de l’esmentat festival i altres
activitats com l’electro-pícnic, el re-sona kids i el vermut electrònic
a la plaça del poble. En l’escenari del Re-Sona han passat grups de
renom com La Pegatina, Obrint Pas, Els Catarres, Txarango, Bongo
Botrako, Canteca de Macao, Els Pets, Buhos, Miquel del Roig i altres
grups emergents com Möndo Loco, La Cosa Nostra, Germà Negre,
Sanjosex i Mucho (entre d’altres).

Indicador:

Realització del festival, nombre de persones assistents
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Col·laboració: Associació Re-sona de Torrefarrera (Organització), Regidoria de
Cultura i Regidoria de Festes

Acció:

Activitats de cultura tradicional

Descripció:

Realització de tallers de dansa, de castellers, de diables i de música
tradicional.

Indicador:

Nombre d’activitats realitzada, nombre de persones assistents i
valoració d’aquestes.

Col·laboració: Regidoria de Cultura i Associació de gegants i grallers de
Torrefarrera

Acció:

Participació a la comissió de cultura

Descripció:

L’Ajuntament convoca trimestralment unes reunions amb
diferents agents de l’àmbit de la cultura (entitats, persones que hi
participen) per decidir activitats a realitzar durant l’any i la festa
major. L’objectiu és incloure una representació del jovent en
aquestes reunions.

Indicador:

Nombre d’activitats proposades

Col·laboració: Comissió de cultura, Comissió de joves i regidoria de cultura
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Acció:

Crear espais d’”empoderament” de les noies i amb perspectiva
de gènere per nois i noies

Descripció:

Realitzar tallers i xerrades de coeducació per eliminar conductes
masclistes entre el jovent d’ambdós sexes i promoure
l”empoderament”.

Indicador:

Nombre d’activitats realitzades i valoració de les persones
participants.

Col·laboració: Regidoria de Cultura i Educació, Associació LIKA de Lleida i
Associació de Dones de Torrefarrera

Acció:

Assetjament zero

Descripció:

Després de conèixer, a través dels grups de discussió, els casos
d’assetjament que s’han produït darrerament, treballarem per
eliminar tot tipus d’assetjament escolar conjuntament amb tots els
agents disponibles al municipi.
Realitzarem també xerrades per famílies, professorat i alumnat de
l’institut i l’escola por tal de donar eines de detecció i recursos per
afrontar situacions de risc.

47

Indicador:

Nombre de casos treballats i resultat d’aquests, tallers i xerrades
realitzats i valoracions d’aquests.

Col·laboració: Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià, Institut,
Plataforma de convivència i Oficina Comarcal de Joventut

Acció:

Fem xarxa

Descripció:

Trobades entre els agents de serveis socials i educació per treballar
en xarxa els diferents conflictes que es van presentant amb el
jovent.

Indicador:

Nombre de casos detectats i treballats

Col·laboració: Professorat institut i escola, Educadores Socials del Consell
Comarcal del Segrià, Mossos d’esquadra i regidories d’educació,
cultura i joventut.

Acció:

Plataforma de convivència Institut Joan Solà de Torrefarrera

Descripció:

Trobades organitzades pel tècnic de joventut del Consell Comarcal
del Segrià on hi participen professorat i cap d’estudis de l’institut,
representant de l’escola La Creu, Mossos d’esquadra, Educadores
Socials i tècniques de joventut dels municipis de Benavent de
Segrià, Rosselló, Alguaire i Torrefarrera.

Indicador:

Activitats realitzades i valoracions de l’organització i les persones
inscrites
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Col·laboració: Professorat institut i escola, Educadores Socials del Consell
Comarcal del Segrià, Mossos d’esquadra i regidories d’educació,
cultura i joventut.

4.2.- Projectes a desenvolupar
Els projectes previstos a desenvolupar en aquest Pla Local de Joventut 2016-2019 són
els següents:
Projecte d’activitats 2016: PARTICIPA’T
Objectius:
- Promoure la cohesió entre el jovent del municipi
- Promoure la participació del jovent en les entitats de Torrefarrera
-

Treballar en xarxa i de manera transversal amb els diferents agents que treballen
amb i per la joventut (Educadora Social, Assistent social, Institut Joan Solà,
Escola La Creu, Mossos d’esquadra, Tècnica de joventut ...).

- Promoure el voluntariat i l’educació en el temps de lleure.
Projecte d’activitats 2017
Objectius:
- Fomentar l’ús de la bicicleta entre el jovent
-

Fomentar la coeducació

- Fomentar la formació ocupacional i la qualitat educativa entre les persones joves
- Promoure el voluntariat i l’educació en el temps de lleure
Construcció de la Biblioteca
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Objectius: Dotar a la població en general i especialment als i les joves de
Torrefarrera d’un espai on fer recerca d’informació, estudis i la investigació.
*També es realitzaran projectes d’activitats els anys 2018 i 2019, per fer la programació
tindrem en compte els objectius generals del PLJ i els específics que ens anem plantejant
al llarg del temps.

5.- METODOLOGIA
El plantejament que hem fet d’aquest Pla Local de Joventut 2016-2019 és el de fer el
màxim treball transversal per arribar a tots els col·lectius de joves i poder ajudar-los en
el seu projecte de futur.
Els agents col·laboradors en totes les activitats que realitzarem són els següents:
- A nivell de Participació Jove: Comissió de joves, Comissió de gestió de Cal Jove,
informadores juvenils de l’institut, Associació de joves i Associació cultural Re-sona.
- A nivell interregidorial: Regidoria de Joventut, Regidoria d’Educació, Regidoria de
Promoció econòmica, CEI, Regidoria d’esports i Regidoria de Cultura.
- A nivell interinstitucional: Direcció General de Joventut, Oficina Comarcal de Joventut
i Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de Joventut.
La metodologia de treball d’aquest PLJ pretén ser el màxim de participativa possible.
Convidant als i les joves a participar de forma activa en l’organització i implementació
de les activitats.
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6.- AVALUACIÓ
Un cop dissenyat el programa d’actuacions i establerta la metodologia que seguirem
alhora d’implementar les actuacions incloses en el Pla Local de Joventut, passarem a
definir quin sistema d’avaluació utilitzarem. Per aconseguir-ho, l’eina imprescindible és
l’avaluació. Ens permetrà saber si realment estem donant solucions als problemes i a les
necessitats dels joves i en cas que no acomplim els objectius plantejats podrem
modificar les nostres polítiques.
No ens estenem en aquest apartat ja que creiem que el sistema d’avaluació que
pretenem utilitzar és a través de les Comissions de gestió de Cal Jove, de Joves i de
Cultura. Cada cop que ens reunim organitzarem les futures activitats i també farem
balanç de les que ja s’han realitzat.

6.1.- Avaluació del diagnòstic
En aquesta fase ens hem trobat que la tècnica de joventut que cobreix la baixa de
maternitat de la tècnica habitual, ha realitzat els grups de discussió quan tot just feia
dues setmanes que treballava a Cal Jove. Per una banda, això va ser una bona
experiència de coneixença envers molts joves que no són usuàries/àries de l’espai, però
per altra banda, no vam aprofundir tan com hagués volgut durant els grups de discussió.
Al passar les setmanes ens vam trobar, que de manera informal, ens anàvem trobant
altres joves i establint vincle de confiança, fet que ens ha permès (més a la llarga)
realitzar unes entrevistes d’on extreure més informació per la diagnosi però més
informal.

6.2.- Avaluació del disseny
Hem realitzat el disseny del PLJ 2016-2019 escoltant totes i cadascuna de les propostes
del jovent i intentant entendre al màxim les seves necessitats i demandes. Les activitats
que no ens han proposat el mateix jovent, ha estat escollides amb molta cura i tenint en
compte els eixos que havíem prioritzat d’entrada.
51

Entenem que els projectes de 2018 i 2019 poden variar perquè la realitat del jovent
també pot anar canviant i poden anar sorgint noves necessitats que ara no s’havien
detectat. Per aquest motiu no és un PLJ tancat, sinó molt obert a noves propostes.

6.3.- Avaluació de la implementació
En aquesta fase farem arribar enquestes després de cada activitat per saber si hem
complert els objectius que preteníem. També farem valoracions durant les diferents
comissions que ens permetran saber en tot moment si han funcionat o no cada activitat.
Els indicadors que ens hem plantejat durant l’etapa del disseny seran avaluats al
finalitzar cada acció inclosa en el PLJ.
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7.- TEMPORALITZACIÓ
2016
Gener

2017

2018

2019

Gener
Gener
Gener
Taller de Defensa
personal per noies
Febrer
Febrer
Febrer
Concurs de bandes i Concurs de bandes i Concurs de bandes i
solistes re-sona
solistes re-sona
solistes re-sona
Fes teva la festa!
Fes teva la festa!
Fes teva la festa!
Març
Març
Març
Esquiada Jove
Esquiada Jove
Esquiada Jove
Torrefarrera Pedala
Ajut de Formació
Ajut de Formació
Dona i jove
Dona i jove
Dona i jove
Ajut de Formació

Febrer
Concurs de bandes i
solistes re-sona
Fes teva la festa!
Març
Esquiada Jove
Xerrada Gabarró
Xerrada Carles
Capdevila
Just Dance
Abril
Abril
Abril
Abril
Grups de Discussió
Taller de diables
Formació
Formació
Festival Re-sona Xerrada Xarxes Social
ocupacional
ocupacional
Formació
Redacció Projectes
Redacció Projectes
ocupacional
d’activitats
d’activitats
Redacció Projectes
Festival Re-sona
Festival Re-sona
d’activitats
Festival Re-sona
Maig
Maig
Maig
Maig
Grups de Discussió Subvenció Treball és Subvenció Treball és Subvenció Treball és
Subvenció Treball és
benestar
benestar
benestar
benestar Creació d’una pàgina
web / APP jove
Juny

Juny
Solstici Jove

Juliol

Solstici Jove
Ajut de Formació
Rutes de festa major
Juliol

Juny
Solstici Jove
Ajut de Formació

Juliol

Juny
Solstici Jove
Ajut de Formació

Juliol

Estiu Jove
Estiu Jove
Estiu Jove
Estiu Jove
Setmana Anglesa
Setmana Anglesa
Setmana Anglesa
Setmana Anglesa
Sortida d’estiu
Camp de treball
Camp de treball
Camp de treball
Redacció PLJ
internacional
internacional
internacional
Agost
Agost
Agost
Agost
Estiu Jove
Estiu Jove
Estiu Jove
Estiu Jove
Setmana Anglesa
Setmana Anglesa
Setmana Anglesa
Setmana Anglesa
Redacció Projectes
Sortida d’estiu
Sortida d’estiu
Sortida d’estiu
d’activitats
Fes teva la festa!
Fes teva la festa!
Fes teva la festa!
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2016
Setembre
Estiu Jove
Festa Major
Inici cicle xerrades
assetjament
Projecte SOM.NIT

2017
Setembre
Estiu Jove
Festa Major
Creació d’un CAU
Projecte SOM.NIT

Octubre
Octubre
Inici Projecte SI, SI Premi a la formació
Publicitat Garantia
Juvenil
Creació Comissió de
Cal Jove
Creació de Comissió
de Joves
Taller de cuina

2018
Setembre
Estiu Jove
Festa Major
Biblioteca
Projecte SOM.NIT

2019
Setembre
Estiu Jove
Festa Major
Projecte SOM.NIT

Octubre
Octubre
Creació Borsa Premi a la formació
d’habitatge
Premi a la formació

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Creació eina
Justificació projecte
Justificació projecte
Justificació projecte
participativa.
Sondeig Carnestoltes
Taller de coeducació
Fem xarxa
Desembre
Desembre
Desembre
Desembre
Taller de decoració Ajut formació
Ajut formació
Ajut formació
Justificació projecte
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8.- DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
La difusió de les activitats s’ha convertit en un dels principals problemes que tenim des
de Cal Jove. Tenim moltes eines a l’abast però el jovent té tal excés d’informació al seu
voltant que sovint costa que un cartell o un comentari al facebook els hi cridi l’atenció.
Moltes de les activitats que realitzem durant l’any no té èxit perquè no saben que es
realitza. Durant aquest estiu hem descobert que el millor mitjà de comunicació torna a
ser una espècie de “boca a orella” amb l’aplicació de WhatsApp o bé presencialment si
passen per Cal Jove.
Per tant, durant aquest mes de setembre arribarà a Cal Jove un telèfon mòbil que tindrà
WhatsApp i Snapchat (una altra aplicació molt utilitzada pel jovent). D’aquesta manera
sabrem segur que els hi arriba la informació al moment.
Els mitjans de comunicació que fa anar l’Ajuntament i també Cal Jove actualment són:
- Pregons
- eBandos
- Cartells i futlletons
- Noticies a la pàgina web de l’Ajuntament www.torrefarrera.cat
- Pàgina de Facebook
Específicament a Cal Jove, també pengem la informació i les fotografies de les
activitats a la nostra pàgina de facebook. Es pot consultar al següent enllaç:
https://www.facebook.com/espaijovetorrefarrera/
Per altra banda estem realitzant un Pla de comunicació amb una empresa externa i ens
ha preparat una imatge gràfica que utilitzarem per fer tota la difusió de les activitats
incloses dins el PLJ.
El toc distintiu d’aquesta imatge gràfica és que s’adapta segons es treballi un eix o un
altre. A continuació mostrem les imatges:
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Aquesta imatge gràfica sorgeix d’una margarida, flor bastant típica a Torrefarrera, on
cada pètal és un eix a treballar.
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9.- RECURSOS
Els recursos necessaris per poder realitzar les activitats incloses dins del PLJ 2016-2019
estan detallats al pressupost del projecte d’activitats PARTICIPA’T.
A nivell d’espais comptem amb Cal Jove, la sala Jaume Perelló (annexa a Cal Jove), la sala
Social de l’Ajuntament i les instal·lacions esportives.
A nivell de recursos humans és necessària la tècnica de joventut (a mitja jornada) i la
dinamitzadora juvenil (10 hores setmanals) per poder implementar totes les activitats
proposades. També és important poder comptar amb l’agent d’ocupació del CEI i amb
l’empresa de gestió esportiva per facilitar algunes de les activitats.
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10.- DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Annex 1 – Enquesta penjada a Gmail
Annex 2 – Enquesta passada a l’alumnat de l’Institut Joan Solà de Torrefarrera
Annex 3 – Carta de convocatòria als grups de discussió
Annex 4 – Programa detallat de l’Estiu Jove 2016

(Annex 1)
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(Annex 2)
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(Annex 3)
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(Annex 4)

Programació “Estiu Jove 2016” Torrefarrera
Presentació
“Estiu Jove 2016” és un projecte pensat per al jovent de Torrefarrera i per a la població
en general. L’objectiu principal és realitzar activitats destinades al jovent realitzant un
treball transversal amb els diferents agents amb que comptem al nostre municipi i als
municipis veïns.
Des del 4 de juliol al 12 d’agost i del 29 d’agost al 8 de setembre es realitzaran
activitats de dimarts a divendres d’10.30h a 13h a Cal Jove.
Necessitats


El jovent no participa a les activitats de Torrefarrera



No hi ha associació de joves en funcionament al municipi



Molts joves no fan ús de Cal Jove



La població en general té “mal vistos” als i les joves del poble

Objectius


Donar a conèixer les entitats del municipi



Donar a conèixer l’associacionisme entre el jovent



Promoure l’esport entre els i les joves



Promoure la creativitat entre el jovent



Fer un bon ús del temps de lleure



Donar a conèixer Cal Jove com a punt de referència per joves



Implicar a les entitats amb les persones més joves

Activitats:


JUGA: jocs de taula, jocs d'exterior, jocs PC, jocs PS4, billar



CREA: Manualitats, activitats amb la Coral Clavellina, teatre 5 erres, ...



SORTIDA: Sortida runners, Sortida amb altres pobles?, ... sortida a 2llacs de
Gimenells?



CINEMA: creacions cinematogràfiques sense violència ni sexisme.



CONEIX ENTITATS – (S’INCLOU A LES ALTRES ACTIVITATS)
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MOU-TE: CB Torrefarrera, Tir amb arc, Futbol sala, ping-pong, geocaching,

Calendari setmanal d’activitats:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

TU TRIES

JUGA(8)

CREA(8)

MOU-TE (7)

SORTIDA
/CINEMA(7)

Dilluns, 4

Dimarts, 5

Dimecres, 6

Dijous, 7

Divendres, 8

TU TRIES

Jocs d’exterior

Taller de
Percussió

GEOCACHING

GEOCACHING?

Dilluns, 11

Dimarts, 12

Dimecres, 13

Dijous, 14

Divendres, 15

TU TRIES

Venda de
manualitats
per sortida

Taller de gralla

FUTBOL SALA

CINEMA

Dilluns, 18

Dimarts, 19

Dimecres, 20

Dijous, 21

Divendres, 22

TU TRIES

Jocs d’exterior

Taller
/demostració
miniatures

TIR AMB ARC

GAMERS
PISCINA

Dilluns, 25

Dimarts, 26

Dimecres, 27

Dijous, 28

Divendres, 29

PUNTAIRES
11H A 13H

BUTIFARRA

TU TRIES

BÀSQUET

PORT
AVENTURA

Dilluns, 1

Dimarts, 2

Dimecres, 3

Dijous, 4

Divendres, 5

TU TRIES

JOCS
D’EXTERIOR

PUNTAIRES
11H A 13H

TORREFARRER
A SOLIDÀRIA
11h

PISCINES

Dilluns, 8

Dimarts, 9

Dimecres, 10

Dijous, 11

Divendres, 12

TU TRIES

JOCS

GRUP RESCAT

PÀDEL? Tenis?

SCREENBOX
FUNÀTIC

JULIOL 2016

AGOST 2016

AGOST I SETEMBRE 2016
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Dilluns, 29

Dimarts, 30

Dimecres, 31

Dijous, 1

Divendres, 2

TU TRIES

Fer detalls
associacions

Taller de
graffiti

Fer detalls
associacions

Pintar paret
pel taller de
graffiti
(tarda) Taller
malabars

Dilluns, 5

Dimarts, 6

Dimecres, 7

Dijous, 8

Divendres, 9

TU TRIES

Taller Robòtica
Beam

Taller de
graffiti

VERMUT FI
Estiu jove

FESTA MAJOR
(tancat)
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