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INTRODUCCIÓ 

 

 

Aquesta memòria recull l’experiència del segon any de la figura del dinamitzador cívic 

per a l’emancipació juvenil a la vila de Piera i Hostalets de Pierola. La figura de 

dinamitzador, ideada per a oferir suport en aquells municipis on hi hagi centres de joves 

migrats sols, té com a missió ser l’enllaç entre el centre d’acollida i el territori on està 

situat: treballant en xarxa amb la comunitat, actuant com a mediadors i potenciant amb 

els joves les habilitats necessàries per a caminar cap a una emancipació real i efectiva.  

 

Inicialment, es va plantejar l’actuació del dinamitzador cívic en tres fases: una primera 

fase de diagnosi, una fase de sensibilització i relació amb la comunitat, i finalment una 

fase de treball de l’emancipació. La tasca del dinamitzador cívic ha seguit, al llarg 

d’aquest segon any, aquesta estructura, i, per tant, s’ha utilitzat el coneixement generat 

l’any anterior per orientar l’actuació d’aquest any, i posar èmfasi en aquelles actuacions 

que es centraven en les prioritats detectades. 

 

Cal dir, que enguany no ha estat un any fàcil per a la realització de dinàmiques i accions 

per a la interrelació dels joves, els efectes de la pandèmia, malgrat molt atenuats, encara 

es noten, especialment pel que fa a l’assistència dels i les joves. Esperem que amb més 

feina puguem trencar aquesta dinàmica adquirida, socialment es podria dir, i caminem 

cap a un futur amb més espais de trobada, més activitat al carrer i a les places, als 

centres cívics, als teatres i cinemes i a altres espais de lleure comunitari. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

Les línies d’actuació previstes al Pla d’Acció són 6: aquestes línies d’actuació han 

marcat l’acció del dinamitzador cívic per a l’emancipació juvenil, i han ordenat les 

accions que s’han desenvolupat al llarg de l’any 2021. 

 

 

 
 

 

A continuació, s’exposaran cada una d’aquestes línies de treball, i se’n recolliran les 

accions que s’han fet tot fent-ne una avaluació quantitativa i qualitativa, analitzant-ne els 

objectius (generals i operatius) i el grau de compliment d’aquests.  
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1. Línia Habitatge  

 

L’objectiu general d’aquesta línia és ajudar als joves que emigren sols a trobar un 

habitatge un cop han desinternat del centre d’acollida on viuen.  

 

D’una banda, per tant, la tasca del Dinamitzador cívic ha estat la de realitzar prospecció 

al territori per aconseguir fer aflorar recursos residencials que permetin als joves que 

migren sols accedir a una habitatge un cop han de desinternar del centre, però també, 

per altra banda, fer prospecció per a trobar recursos residencials potencials: posant en 

contacte propietaris d’immobles amb entitats que puguin articular en el sí d’aquests 

immobles recursos residencials per a majors de 18 anys. També s’han establert vincles 

amb entitats i organitzacions que treballen per a l’accés a l’habitatge digne de les 

persones joves i les persones migrades.  

 

 

 

RECERCA D’HABITATGE PER A JOVES MIGRATS SOLS 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
 Garantir que cap jove es quedi al carrer després d’un 

desinternament del centre d’acollida  

OBJECTIU 

OPERATIU 
 Trobar un habitatge per als desinternaments que es treballen des de 

la comissió de desinternament 

DESTINATARIS Joves del centre d’acollida 

DESCRIPCIÓ Coordinació amb entitats del territori, recerca de recursos 

residencials per als joves que causen desinternament. 
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TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ) 

 Al llarg del 2020 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

- DCs de la Unitat de ciutadania i convivència del Consell Comarcal 

de l’Anoia 

- Centres d’acollida  

-Càritas Arxiprestal 

- Entitat Obrim Portes 

Mecanismes de coordinació 

-Comissions de desinternament 

-Taula territorial de JMS de l’Anoia 

-Reunions amb Càritas Arxiprestal 

-Reunions amb Obrint Portes 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 
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• Nombre de reunions amb propietaris: Es va fer un total de 5 

reunions presencials amb els propietaris i dues de virtuals.  

• Nombre de centres per a joves que migren sols majors de 

18 anys a la comarca: 2 a l’acabar 2020.   
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2. Línia convivència 

 

L’objectiu general d’aquesta línia era potenciar la interrelació dels joves del centre 

d’acollida amb els joves del municipi, a través de la participació en accions organitzades 

per les entitats juvenils del municipi o de la realització d’accions que incloguin com a 

participants tant els joves del municipi com els joves residents en el centre d’acollida. 

 

En aquest sentit, les accions plantejades per aquesta línia en el Pla d’Acció van ser: 

 

 

a. Realització d’una obra de teatre social per reflexionar sobre el racisme i la 

inclusió. 

 

 

TEATRE SOCIAL: “JO NO SÓC… PERÒ” 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
Crear un espai de coneixença entre els joves que migren sols residents 

al Castell de Fang i els joves del municipi de Piera. Alhora que treballem 

la inclusió i el racisme transversalment. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
Oferir un espai de reflexió sobre el racisme i la inclusió per als joves de 

Piera, tant els joves autòctons com els joves migrats del municipi.  

DESTINATARIS Joves del centre d’acollida i joves del municipi 

DESCRIPCIÓ 
Aquesta activitat es va fer gràcies a les subvencions de catàleg de 

diputació. Es tracta d’una obra de teatre social on un jove migrat va al 

pis de dues noies per veure si volen compartir pis amb ell, el jove es 

troba amb una de les noies que té una actitud molt hostil envers ell. Un 

cop vista la obra, s’atura i es demana al públic què farien ells. A partir 

d’aquí s’inicia un debat i unes reflexions per abordar el tema del racisme 

i la inclusió. 

TEMPORITZACIÓ  Segon semestre de 2021  
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(IMPLEMENTACIÓ

) 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Joves autòctons del municipi 

-Joves del centre d’acollida 

-Dinamitzador Cívic 

-Entitat “La Xixa teatre”   

-Alumnes de l’escola de teatre de Piera 

Mecanismes de coordinació 

-  Coordinació amb la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Piera 

-Coordinació amb l’entitat “La Xixa teatre”  

-Coordinació amb l’entitat “Teatre foment de Piera” 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

• Nombre de joves participants a l’acció: 30 
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b. Realització del projecte “Trobades al Sotabosc” 

 

El projecte “Trobades al Sotabosc” és un projecte emmarcat dins la línia de convivència, 

ja que és un projecte fortament lligat a la idea de crear un espai de trobada entre els 

joves del Castell de Fang i els joves del municipi. 

 

 

 

 

 

TROBADES AL SOTABOSC 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Oferir un espai de coneixença i treball comunitari entre els joves del 

municipi de Piera i els joves residents a Castell de Fang 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Oferir una acció formativa que els joves residents a Castell de Fang 

puguin aprofitar 

-Oferir una activitat de lleure saludable i de coneixement de l’entorn  

-Sensibilitzar a la ciutadania de Piera de la situació dels joves que 

migren sols 

DESTINATARIS Joves del centre d’acollida i joves del municipi 

DESCRIPCIÓ 
Aquest projecte consisteix en la realització d’una formació en gestió i 

aprofitament de recursos forestals (amb una part eminentment pràctica 

d’ús i manteniment de màquina desbrossadora, una formació de 

coneixença de l’entorn natural i paisatgístic de la vila de Piera, 

activitats lúdiques lligades a la realització dels cursos i finalment la 

realització d’un reportatge fotogràfic i posterior exposició, que reculli 

tota l’experiència i doni visibilitat al col·lectiu de joves que migren sols, 

servint també com a eina per a la sensibilització. 

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ) 

 Segon semestre de 2021  
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RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Joves del municipi 

-Joves del centre d’acollida 

-Centre de formació forestal especialitzada de Catalunya 

-Estudi de disseny Quartada   

-Hípica la Lluna de Piera 

Mecanismes de coordinació 

-Reunions periòdiques amb la regidoria de medi ambient de Piera 

-Reunions amb agents implicats per al desenvolupament de l’activitat: 

Estudi de disseny, escola de formació, hípica per a les accions 

lúdiques, etc 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

• Nombre de joves participants: 16 

• Realització de l’exposició per a la sensibilització   
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c. Taller de creació de Caixa flamenca i cicle de percussió a Hostalets de Pierola 

 

Aquesta acció va néixer de l’experiència de l’any anterior al municipi de Piera. Quan es 

va plantejar als Hostalets de Pierola es va treballar amb la tècnica de joventut del 

municipi i es va organitzar un cicle de diferents activitats: un taller de percussió corporal, 

el taller de muntatge del calaix flamenc i finalment una actuació amb alumnes de l’escola 

de música d’Hostalets. 

 

 

 

CICLE DE PERCUSSIÓ I TALLER DE CREACIÓ DE CAIXA FLAMENCA 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Oferir un espai de coneixença i activitat de lleure als joves del municipi 

d’Hostalets de Pierola als joves residents al centre d’acollida Mestral III 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Adquirir habilitats amb eines de fusteria i el treball amb fusta 

-Oferir una activitat de lleure i introducció al món de la música i la 

percussió 

-Ampliar la xarxa social dels joves del centre de Can Gras, realitzant 

l’activitat amb joves de l’escola de música. 

-Sensibilitzar a la ciutadania d’Hostalets de la situació dels joves que 

migren sols al municipi. 

DESTINATARIS Joves del centre d’acollida i joves del municipi 

DESCRIPCIÓ 
Es va organitzar un taller de creació de caixa flamenca amb un formador 

d’una entitat cultural igualadina. Al llarg del taller es van muntar 15 kits 

de caixa flamenca (cada jove el seu) i un cop muntats es van fer unes 

sessions de percussió i música per aprendre a tocar-lo. Un cop 

organitzar, es va veure adient afegir un taller de percussió corporal com 

a activitat de coneixença, i dues interpretacions amb joves músics de 

l’escola de música d’Hostalets per a mostrar a la ciutadania el què 
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s’havia fet. Finalment el cicle va acabar en un acte públic a la festa major 

del poble, on els joves migrats van acompanyar el “naixement” de la 

bèstia de foc del municipi amb percussió.  

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ

) 

 Primer semestre 2021 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Joves del municipi 

-Joves del centre d’acollida 

-Formador especialitzat 

-Escola de Musica dels Hostalets de Pierola 

-Consell Comarcal de l’Anoia 

-Tècnic de tradicions de l’Ajuntament dels Hostalets 

-Colla del Pau de Foc 

Mecanismes de coordinació 

-Reunions amb el formador especialitzat  

-Reunions amb regidoria tradicions 

-Reunions amb l’escola de música del municipi 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 
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• Nombre de joves participants: 13: 6 joves del municipi i 7 joves 

del centre d’acollida. 

• Nombre de sessions del taller: 15 al llarg del mes mes de durada 

del cicle. 

•  

El cicle va ser un èxit: es va iniciar amb el taller de percussió corporal, 

que es va fer a l’Auditori del municipi i del qual els joves van sortir molt 

contents i motivats vers la percussió. Després, la creació del calaix 

flamenc va dur dues setmanes de feina, i un cop van estar els calaixos 

acabats vam començar a assajar amb els joves de l’escola de música, 

per acabar fent una actuació a la plaça de l’ajuntament on es van tocar 

tres cançons conjuntament amb els joves de l’escola de música. 

Finalment, i en coordinació amb la regidoria de tradicions, es va 

organitzar que els joves del centre féssin la percussió durant l’acte de 

festa major de naixement de la nova bèstia de foc del municipi: El Pau 

de Foc. 
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d. Organització del Torneig de Futbol Inter-centres de l’Anoia. 

 

 

 

 

TORNEIG INTER-CENTRES DE L’ANOIA 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
Oferir un espai de lleure durant l’estiu als joves tutelats en centres 

d’acollida de la comarca a través de la pràctica esportiva.  

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Reforçar espais de vida saludable a través de la pràctica esportiva. 

-Oferir un espai de lleure durant el període d’estiu. 

-Millorar la cohesió entre els joves 

DESTINATARIS Joves del centre d’acollida i joves del municipi 

DESCRIPCIÓ 
Aquesta activitat neix de la proposta d’un dels centres d’organitzar un 

torneig de futbol entre els altres centres de la comarca. Per a 

desenvolupar aquesta acció va caldre coordinar-se tant amb els altres 

dos centres (i un PIL) de la comarca com amb els tres ajuntaments que 

els acullen: Òdena, Piera i Hostalets de Pierola. Per a realitzar el torneig 

es va comptar amb la col·laboració d’entitats del territori que van ajudar 

a finançar l’equipació esportiva dels joves. Es van reservar els camps 

de futbol dels respectius municipis i al llarg d’un mes (des del 12 d’agost 

al 3 de setembre de 2021) es van anar disputant partits cada tarda, 

seguint un calendari del torneig i resultant en una classificació que els 

joves podien consultar en un arxiu d’Excel al núvol. Un cop acabada la 

fase de lligueta es van jugar els partits eliminatoris que van culminar en 

el partit de la final, on van assistir tots els equips que participaven en el 

torneig i va acabar en un sopar de germanor un cop acabada la final. 

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ

) 

 Del 12 d’agost al 3 de setembre de 2021 
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RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Tècnics d’esport dels ajuntaments implicats 

-Joves del centre d’acollida 

-Dinamitzadors Cívics 

-Bar Restaurant La Cantina de Piera (patrocinador equips Pierencs) 

Mecanismes de coordinació 

-  Coordinació amb les regidories d’esport dels ajuntaments implicats 

-Coordinació amb els centres d’acollida constant a través de WhatsApp 

i correus electrònics 

-Coordinació amb la federació de futbol per a l’arbitratge del torneig. 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

• Nombre de joves participants a l’acció: 35 
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    3. Línia situació administrativa 

 

 

Actuacions desenvolupades en el marc de la línia de situació administrativa: 

 

 

a. Participació en la comissió comarcal de joves que migren sols 

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN LA COMISSIÓ COMARCAL DE JOVES QUE MIGREN SOLS 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Aportar coneixement a la taula de la situació dels joves que migren 

sols i les actuacions que es duen a terme amb els joves migrats al 

territori. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Fer seguiment de les qüestions que surtin pel que fa a joves migrats 

al territori.  

-Aportar solucions i  participar de les comissions de treball que es 

deriven de la taula.  

-Poder generar dinàmiques de treball en xarxa entre els professionals 

que treballen amb joves migrats.  

DESTINATARIS Joves migrats sols de la comarca 

DESCRIPCIÓ 
Malgrat no ser una actuació com a tal, s’ha volgut destacar el 

funcionament de la taula comarcal de joves migrats, que és anterior a 

la figura del dinamitzador cívic, però que a l’Anoia funciona i ha 

funcionat com a motor de la cohesió i el treball en xarxa per als 

professionals que treballen en àmbits relacionats amb el benestar, la 

inclusió i el creixement personal dels joves migrats.  

TEMPORITZACIÓ  Durant tot l’any. Reunions trimestrals. 
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(IMPLEMENTACIÓ) 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Dinamitzadors civics per a l’emancipació juvenil. 

-Personal de DGAIA 

-Personal de la unitat de ciutadania i convivència del Consell Comarcal 

de l’Anoia 

-Personal del Centre de Normalització lingüística. (CNL) 

-Personal dels centres d’acollida de la comarca.  

-Referent d’ocupació juvenil del Consell Comarcal de l’Anoia 

-Personal de l’oficina d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esquadra 

-Regidors dels municipis on hi ha centre de joves que migren sols 

(Òdena, Hostalets de Pierola i Piera). 

-Tècnics de joventut dels ajuntaments del municipi. 

-Personal del CSMIJ 

-Personal del departament de Salut a l’Anoia 

-Personal de l’oficina del SOC de l’Anoia 

Mecanismes de coordinació 

-Reunions presencials / virtuals amb la taula trimestralment 

-Comunicació a través de correu electrònic  
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b. Suport als centres i la tècnica de primera acollida en la inscripció dels joves al 

Servei de Primera acollida 

 

 

 

SUPORT ALS CENTRES I A LA TÈCNICA DE PRIMERA ACOLLIDA EN LA INSCRIPCIÓ 

DELS JOVES AL S1A 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Facilitar la regularització i la renovació de permisos dels joves quan 

ho necessitin 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Donar d’alta als joves migrats sols al servei de primera acollida per a 

que puguin cursar els mòduls d’acollida i obtinguis informes 

d’arrelament favorables. 

DESTINATARIS Joves migrats sols de la comarca 

DESCRIPCIÓ 
Arran d’estar en comunicació constant amb el centre d’acollida, durant 

l’any 2021 s’ha donat suport a la tècnica d’acollida a realitzar les altes 

dels joves residents al servei de primera acollida. D’aquesta manera 

s’ha aconseguit que el 100% de joves atesos als centres de la comarca 

hagin estat donats d’alta al servei, i s’hagin pogut organitzar cicles 

formatius per als mòduls d’acollida.  

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ) 

 Durant tot l’any 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-tècnica de primera acollida del Consell Comarcal de l’Anoia 

-Professionals del centre d’acollida 

-DCEJs 

Mecanismes de coordinació 
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-Reunions i comunicacions amb la tècnica d’acollida i professionals del 

centre d’acollida 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

• Percentatge de joves donats d’alta al S1A: 100% dels joves 

acollits en centres d’acollida a territori  
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4. Línia sensibilització  

 

L’objectiu general d’aquesta línia és el de conscienciar a la ciutadania de l’existència 

dels joves que migren sols,  i contribuir a desactivar i combatre tots aquells discursos 

nascuts de l’odi i la xenofòbia. 

 

Per a això, es van plantejar dues accions al Pla d’Acció: 

 

 

a. Realització del taller “Camins a Ítaca”. 

 

 

                TALLER CAMINS A ÍTACA A L’INSTITUT ESCOLA D’HOSTALETS DE 

PIEROLA 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Sensibilitzar la ciutadania sobre la situació dels joves migrats sols als 

Hostalets de Pierola 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-L’objectiu del taller és fer reflexionar als participants sobre conceptes 

com ara la inclusió i el sentiment de pertinença a través de diverses 

activitats i dinàmiques dirigides 

DESTINATARIS Joves migrats sols i joves de segon d’ESO de l’institut escola dels 

Hostalets de Pierola 

DESCRIPCIÓ 
Es contracta, a través del catàleg de diputació, a l’entitat “Institut 

Diversitas” per a dinamitzar el taller.  

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ

) 

 Segon semestre de 2021 

RECURSOS I HUMANS i Agents implicats 
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METODOLOGIA 
-Personal de l’entitat  Institut diversitas. 

-Coordinador ALIC del territori. 

-DCEJ 

-Regidoria d’educació dels Hostalets de Pierola  

-Punt Jove dels Hostalets de Pierola 

-Tècnica de Joventut dels Hostalets de Pierola 

Mecanismes de coordinació 

-Reunions presencials i telemàtiques amb el personal implicat. 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

Nombre de joves participants: 30 
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b. Accions concretes de sensibilització i desactivació de rumorologia associada als 

joves que migren sols 

 

 

                ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER A PROFESSIONALS I CIUTADANIA 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
Aportar coneixement sobre la situació dels joves que migren sols a la 

ciutadania en general i a professionals que treballin en el sector. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
Articular espais de diàleg i de transmissió de coneixement que facilitin 

la tasca dels professionals que treballen amb joves que migren sols, i 

també que desmitifiquin la situació d’aquests joves. 

DESTINATARIS Es van fer dues xerrades: una dirigida a professionals i una a 

ciutadania en general. 

DESCRIPCIÓ 
 

Es van organitzar dues xerrades,amb ponents de la unitat de 

Ciutadania i Convivència del Consell Comarcal de l’Anoia (DCEJs i 

Coordinadora) i personal de la DGAIA. 
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El personal de DGAIA va explicar la situació administrativa dels joves, 

mentre que els DCEJs van explicar la feina que fan amb els centres, 

les administracions i la ciutadania en general per millorar la situació 

d’aquests joves. 

  

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ) 

 A través de ZOOM, es van fer dues xerrades, una el 8 de juliol i l’altra 

el 8 d’octubre. La primera per a professionals i la segona per a 

ciutadania en general.  

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Anna Bessa (DGAIA) 

-Clara Torné (DGAIA) 

-Gemma Gonzàlez (DGAIA) 

-Anahí de Febrer (Consell Comarcal Anoia) 

-Gerard Farrés (Consell Comarcal Anoia) 

-Sílvia Rodríguez (Consell Comarcal Anoia) 

Mecanismes de coordinació 

-Correu electrònic 

-Drive  

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

Nombre de participants: 100+  
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5. Línia educació 

 

L’objectiu general d’aquesta línia és detectar i activar recursos educatius que els joves 

que migren sols del territori puguin aprofitar.  

 

 

a. Suport a la realització del programa Impuls 

 

 

 

 

                      SUPORT EN LA REALITZACIÓ DE LES DUES EDICIONS DEL PROGRAMA                   

IMPULS 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Oferir als joves que migren sols del territori un recurs formatiu que 

puguin aprofitar. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Adquirir competències tecnològiques bàsiques 

-Adquirir eines i tècniques enfocades a la inclusió al mercat laboral 

-Millorar el benestar emocional dels participants 

DESTINATARIS Joves migrats sols del territori 

DESCRIPCIÓ 
El programa Impuls és un programa del departament de Joventut del 

Consell Comarcal de l’Anoia, en el que una parella educativa, composta 

per una psicòloga i un orientador, treballen de manera conjunta 

l’educació emocional i l’orientació laboral amb joves migrats sols de la 

comarca. És un recurs dissenyat especialment per als joves migrats 

sols. 

 

La tasca del dinamitzador cívic pel que fa al suport en aquest projecte 

consisteix en facilitar contactes i coordinar tant els tècnics que treballen 

en el projecte com els centres que hi ha a la comarca, donar suport en 

la creació i selecció de perfils que assisteixen al curs i puntualment 

participar del mateix projecte com a suport dels formadors.  
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TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ

) 

 Primer semestre de 2021 (ambdues edicions) 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Tècniques del departament de joventut del Consell Comarcal de l’Anoia 

-Psicòloga  

-Formadors 

Mecanismes de coordinació 

-Reunions amb el personal involucrat en el desenvolupament del 

projecte. 

-Coordinació amb els centres per a la selecció de participants. 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

• Nombre de reunions de coordinació amb actors implicats: 17 

• Nombre de joves participants al projecte: 23 
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b. Sortida i Xerrada sobre residus i reciclatge a la planta d’envasos lleugers dels 

Hostalets de Pierola. 

 

 

 

 

   SORTIDA I XERRADA SOBRE RESIDUS I RECICLATGE A LA PLANTA DE      

RECICLATGE D’ENVASOS LLEUGERS DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Introduir la bona gestió de residus com a pràctica cívica dins i fora el 

centre d’acollida. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Sensibilitzar sobre la manera en què gestionem els residus que 

generem. 

-Prendre consciència de la importància ecològica i del funcionament en 

l’àmbit societari de la bona gestió dels residus.  
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-Millorar el benestar emocional dels participants 

DESTINATARIS Joves migrats sols del territori 

DESCRIPCIÓ 
Es va organitzar una sortida amb l’alcalde i regidor de medi ambient dels 

Hostalets de Pierola per a veure de primera mà el funcionament de la 

planta de reciclatge de residus lleugers dels Hostalets de Pierola. Un 

cop feta la sortida els joves van anar al centre on el mateix alcalde i 

regidor de medi ambient va fer una xerrada als joves sobre la 

importància de la correcta gestió dels residus que generem. 

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ

) 

Sortida realitzada el dilluns 29 de novembre de 2021 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

• Regidor de medi ambient dels Hostalets de Pierola 

• Dinamitzador cívic per a l’emancipació juvenil 

• Personal de la planta de reciclatge dels Hostalets dePierola. 

• -Joves del centre d’acollida Mestral III 

 

Mecanismes de coordinació 

• Coordinació a través de trobades amb el personal del centre i el 

regidor de medi ambient d’Hostalets de Pierola. 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 
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-Nombre de joves participants: 9 
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c. Projecte de parelles lingüístiques per als Joves de Piera i Hostalets de Pierola 

 

 

 

                          PROJECTE DE PARELLES LINGÜÍSTIQUES A PIERA I ELS HOSTALETS 

DE PIEROLA 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Trobar i enllaçar voluntaris lingüístics al territori amb joves migrants 

que vulguin practicar el català. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Millorar el nivell d’idioma dels joves migrats 

- Ampliar la xarxa social dels joves a través de relacionar-se amb els 

voluntaris lingüístics i les seves xarxes. 

-Millorar el benestar emocional dels participants 

-Acostar la realitat dels joves migrats a les persones voluntàries 

DESTINATARIS Joves migrats sols del territori 

DESCRIPCIÓ 
S’han buscat activament voluntaris lingüístics per a emparellar-los 

amb aquells joves migrats que volguessin participar en un projecte de 

parelles lingüístiques. S’ha plantejat un compromís inicial de 10 

sessions, després del qual es fa una valoració fins al moment i tant el 

voluntari com el jove decideixen si seguir amb la parella o no. 
Fins al moment, les parelles que s’han format (2) han passat el llindarl 

de les 10 sessions i han seguit de mutu acord. Les parelles es troben 

un cop per setmana, durant l’estona que ells convenen (1h mínim).  

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ) 

 Al llarg del 2021 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Voluntaris lingüístics 

-Joves migrats sols 
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-DCEJ 

-Suport del VxL 

Mecanismes de coordinació 

-Correus electrònics 

-Entrevistes amb voluntaris lingüístics candidats  

-Entrevistes amb joves migrats candidats a aprenents 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

 

 

• Nombre de parelles formades: 2 

• Mesos de durada del projecte: 6 
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 6. Línia ocupació 

 

L’objectiu general d’aquesta línia és treballar per a aconseguir que els joves migrats sols 

puguin accedir al mercat de treball per a generar oportunitats per a la seva inclusió en 

la societat, i també per a aconseguir regularitzar la seva situació un cop fets els 18 anys. 

 

 

 

a. Suport al Programa Treball i Formació: Línia Joves 

 

A través del treball en xarxa, s’ha donat suport al departament de Promoció econòmica 

per a realitzar tots els tràmits en l’àmbit documental per a la sol·licitud del programa. A 

més, durant l’execució del programa el Dinamitzador Cívic ha realitzat un seguiment 

exhaustiu dels joves seleccionats, a través de la participació en sessions de tutoria dels 

joves. 

 

SUPORT AL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ: LÍNIA JOVE 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Finançar la contractació de joves migrats sols a la comarca de l’Anoia 

per a que obtinguin un contracte laboral d’un any a jornada completa 

que els permeti regularitzar la seva situació. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Acostar als joves migrats sols al mercat de treball  

-Establir experiències d’èxit pel que fa a la contractació pública de 

joves migrats sols 

-Fer un seguiment del procés cap a l’emancipació dels joves 

participants. 

DESTINATARIS Joves migrats sols del territori 

DESCRIPCIÓ 
L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és fer arribar el Programa 

de Treball i Formació a la població jove, i en especial a aquella més 

vulnerable per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball 

ordinari. 
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Aquesta transició és extremadament necessària en el cas dels joves 

tutelats i especialment els extutelats per l’Administració de la 

Generalitat, on el procés administratiu dels i les joves avancen el 

procés d’emancipació, ja que en fer la majoria d’edat s’extingeixen les 

mesures de protecció amb el desemparament i l’exclusió social que 

pot comportar si no es fa un bon acompanyament. 
L’obligatorietat d’accelerar l’emancipació en aquests casos contrasta 

amb la realitat del mercat laboral juvenil i l’alt índex de temporalitat que 

acumula. L’emancipació que exigeix la majoria d’edat és, a efectes 

pràctics, de difícil realització sense un impuls com el que es busca amb 

aquest programa. 
És per això que aquesta convocatòria persegueix, mitjançant la 

subvenció de contractes en entorn protegit de dotze mesos a joves de 

17 a 21 anys tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat, 

permetre l’emancipació d’aquests joves.  

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ) 

 Durant tot el 2021  

 Segon semestre de 2021 per a la convocatòria 21-22 

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Dinamitzador Cívic per a l’emancipació juvenil 

-Tècniques de l’Àrea de Promoció econòmica del Consell comarcal de 

l’Anoia 

-Coordinadora de la Unitat de Ciutadania i Convivència del Consell 

Comarcal de l’Anoia 

-Regidoria d’obres i urbanisme de l’Ajuntament de Piera 

-Regidoria de parcs i jardins de l’Ajuntament d’Òdena 

-Cap de la brigada d’obres de l’Ajuntament de Piera 

Mecanismes de coordinació 

-Coordinacions amb els agents implicats en el desplegament i 

execució del projecte. 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 
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 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

• Nombre de joves assistents a la selecció: 20 

• Nombre de joves contractats l’any 2020: 5 

• Seguiment als joves contractats. 

• Nombre de joves contractats al 2021: 0  

 

 

 

 

b. Col·laboració amb empreses privades per a la contractació dels JMS 

 

 

              COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES PRIVADES DEL TERRITORI PER AL 

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DELS JOVES QUE MIGREN SOLS 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Finançar la contractació de joves migrats sols a la comarca de l’Anoia 

perquè obtinguin un contracte laboral d’un any a jornada completa que 

els permeti regularitzar la seva situació. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Acostar als joves migrats sols al mercat de treball  

-Establir experiències d’èxit pel que fa a la contractació en empreses 

privades de joves migrats sols. 

-Garantir un èxit del procés cap a l’emancipació dels joves participants. 

DESTINATARIS Joves migrats sols del territori 

DESCRIPCIÓ 
A través de la Oficina Jove es va establir contacte amb una empresa 

interessada en la possible contractació de joves migrats. A partir 

d’aquí, el DCEJ conjuntament amb la referent d’ocupació juvenil, i a 

través de trobades amb representants de l’empresa, tant presencials 

com telemàtiques, van articular un procés de selecció de joves migrats 

al territori amb perfil per treballar en l’empresa. Finalment l’empresa va 

decidir contractar joves migrats i el DCEJ fet l’acompanyament en les 

diferents fases del procés de selecció i contractació: des de 
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l’assessorament a l’hora de dissenyar proves que reflexéssin les 

habilitats dels joves participants del procés de selecció fins 

a  l’acompanyament en el tràmit de la sol·licitud de canvi de residència 

a residència i treball, així com el seguiment de l’evolució dels joves un 

cop incorporats a l’empresa.   

TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ) 

 Durant tot el 2021  

  

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Dinamitzador Cívic per a l’emancipació juvenil 

-Referent d’ocupació juvenil del Consell Comarcal de l’Anoia 

- Cap de recursos humans de l’empresa col·laboradora 

- Cap de producció de l’empresa col·laboradora 

Mecanismes de coordinació 

-Coordinacions amb els agents implicats en el desplegament i 

execució del projecte a través de reunions, correus electrònics i 

Whatsapp. 

- Visites a l’empresa del DCEJ 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

• Nombre de joves assistents a la selecció: 6 

• Nombre de joves contractats l’any 2021: 3 

 



39 
 

   

Cal valorar molt positivament aquesta acció, ja que el seguiment 

qualitatiu que es fa a l’empresa està donant molt bons resultats, i 

accions com aquesta s’estan implementant a altres territoris a 

partir de la col·laboració entre DCEJs de diferents territoris 

(Tarragona),  

 

 

 

c. Tallers de superació d’entrevistes laborals i recerca de feina als Hostalets de 

Pierola 

 

 

              TALLERS DE SUPERACIÓ D’ENTREVISTES LABORALS I RECERCA DE FEINA 

AMB JOVES QUE MIGREN SOLS ALS HOSTALETS DE PIEROLA 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 
-Treballar les entrevistes laborals i la recerca de feina des del treball 

vivencial i els jocs de rol. 

OBJECTIU 

OPERATIU 
-Que els joves puguin afrontar una entrevista de feina: saber les 

preguntes que es poden fer, respondre bé, tenir un bon llenguatge 

corporal durant els processos de selecció, etc.  

-Treballar els diferents perfils competencials que tenen els joves i que 

els mateixos joves coneguin les seves potencialitats. 

-Afavorir un èxit del procés cap a l’emancipació dels joves participants. 

DESTINATARIS Joves migrats sols dels Hostalets de Pierola i Piera 

DESCRIPCIÓ 
Des de la figura del DCEJ es va donar suport a les companyes referents 

d’ocupació juvenil en la preparació i execució d’uns tallers de recerca de 

feina per a joves migrats a Piera i Hostalets de Pierola. En el taller es 

van treballar els diferents perfils dels joves, i es va preparar una 

entrevista de feina amb una empresa fictícia per a què tots els joves 

poguessin viure el procés de selecció. Tant des del DCEJ com des de 

la figura de la referent d’ocupació juvenil es van donar consells sobre 

còm actuar en una entrevista de feina, la importància de la presencialitat 

i com mirem, ens col·loquem a la cadira, com parlem, etc. per a la 

superació de la mateixa.  
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TEMPORITZACIÓ 

(IMPLEMENTACIÓ

) 

6 de juliol de 2021 

  

RECURSOS I 

METODOLOGIA 

HUMANS i Agents implicats 

-Dinamitzador Cívic per a l’emancipació juvenil 

-Referents d’ocupació juvenil del Consell Comarcal de l’Anoia 

-Joves dels centres de Piera i Hostalets de Pierola 

Mecanismes de coordinació 

-Coordinacions amb els agents implicats en el desplegament i execució 

del projecte a través de reunions, correus electrònics i Whatsapp. 

AVALUACIÓ Mecanismes de seguiment 

 1.      Indicadors associats a l’acció 

Indicadors i anàlisi qualitativa 

• Nombre de joves participants a la sessió:  9 
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Indicadors d’avaluació globals per a la figura de Dinamitzador Cívic: 

 

Nombre d’accions de coordinació amb els diferents actors de la 

xarxa implicats en l’acollida i integració dels joves migrats sols  

15 

Nombre d’agents clau de la comunitat als qual s’ha presentat el 

servei i el Pla d’Actuació 

9 

Nombre d’agents clau de la comunitat que han participat en 

l’elaboració del Pla d’actuació 

5 

Nombre (%) d’objectius assolits anualment del Pla d’Actuació 85 

Nombre de joves escolaritzats, en recursos formatius 26 

Nombre de joves en processos d’inserció laboral. 12 

Nombre de joves del centre que participin activament en 

recursos comunitaris. 

9 

Nombre de persones de la comunitat que participen activament 

en les activitats del centre. 

5 

Nombre de situacions conflictives, a nivell comunitari, relatives 

a la convivència 

0 

 

 

 

 

 

 

 


