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La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre que des dels 

seus inicis, enguany fa 25 anys, treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació 

democràtica, la ciutadania europea i les polítiques públiques, en general.  

 

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és un Think Tank generador de coneixement que des 

de la investigació social aplicada, aporta propostes estratègiques i assessoraments a les 

administracions públiques. 

 

La Fundació Ferrer i Guàrdia dóna suport al moviment associatiu i té aliances amb entitats 

d’educació popular arreu del territori català.  

 
 
 

 

 L'estudi i la investigació sobre els temes que afecten la joventut, l'educació, la 

participació i les polítiques públiques 

 El foment de l'educació popular com a eina de transformació des de l'escola i 

l'associacionisme 

 La defensa universal dels drets humans 

 La promoció de l'associacionisme  
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 Recerca i assessorament: La Fundació Ferrer i 

Guàrdia pretén ser un centre de pensament per al 

progrés social i és per això que dóna molta 

importància a la generació de coneixement. És per 

això que ha creat l'Institut d'Anàlisi Social i 

Polítiques Públiques (IASPP) com el seu principal 

motor en la generació de coneixement des de la 

investigació social aplicada. 

 Publicacions i documentació: La transmissió de 

coneixement i la conservació documental és una de 

les funcions bàsiques de la Fundació Ferrer i 

Guàrdia 

 Activitats: La Fundació Ferrer i Guàrdia desenvolupa diverses activitats de promoció 

cultural i de divulgació del coneixement en forma d'activitats (jornades, seminaris, 

congressos, espais de debat, de reflexió, etc.). Aquestes activitats es desenvolupen 

tant a nivell local com en l’àmbit europeu.  

 Suport a l'Associacionisme: La Fundació Ferrer i Guàrdia dóna suport al moviment 

associatiu a través d’una xarxa d'equipaments, recerca i assessorament en àrees 

d’interès de les entitats, per a l’elaboració dels seus plans estratègics i de participació, 

entre d’altres. 
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Els Plans Locals de Joventut  (PLJs) són instruments de planificació i intervenció 

estratègica en el territori en matèria de joventut. Els PLJs són la concreció en el territori de 

les polítiques de joventut que s’orienten des del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 

2010-2020; són l’eina de treball que ha de permetre fer polítiques integrals de joventut des de 

la proximitat municipal.  

 

Si bé tots els PLJs són el resultat de l’aplicació d’una metodologia comuna, cada municipi té 

les seves particularitats i cada PLJ ha de respondre a les necessitats concretes del municipi.  

 

Cada PLJ és únic; la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia assoleix l’objectiu d’elaborar un 

instrument estratègic adaptat a la realitat concreta i a les necessitats de cada municipi a 

partir d’una rigorosa anàlisi de la realitat i de la inclusió i la participació de tots els actors 

clau en l’elaboració de la diagnosi i de les propostes d’actuació.  

 

La qualitat d’aquest document és molt important, doncs d’aquesta depèn quines seran les 

mesures que s’adoptaran en matèria de joventut al llarg d’un període mínim de quatre anys, 

(comprometent per tant el desenvolupament futur del municipi). No s’ha d’oblidar tampoc, que 

la Direcció General de Joventut (DGJ) proporciona recursos per al desenvolupament de 

programes de joventut  en funció de la puntuació que rebi el Pla en la seva avaluació. 

Aquesta puntuació depèn de la qualitat del PLJ; a partir del resultat d’aquesta avaluació, la 

DGJ establirà la quantia de la subvenció que donarà als projectes que presenti el municipi 

en matèria de joventut
1
. Per aquest motiu, des de l’Institut d’Anàlisi seguim els requisits que 

marca la Direcció General de Joventut en els documents de referència que ha publicat 

recentment
2
. 

                                                 
1
 En aquest sentit podem avalar que els PLJs que hem realitzat des de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, han estat 

avaluats amb la màxima puntuació 
2 Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut, el document Orientacions per l’aplicació dels principis 
rectors del PNJCat a les polítiques locals de joventut, el document Orientacions per a l’elaboració d’un Pla Local de 
Joventut, la Llei 33/2012, de polítiques de joventut, l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de 
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut  
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2.1- Les polítiques de joventut en l’àmbit municipal: 
quins principis, quines polítiques? 

El nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 defineix quatre principis rectors que 

han d’orientar el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut. Aquests 

principis rectors agrupen diversos valors que els doten d’un contingut concret. Així els 

principis rectors del nou Pla i els valors que hi són associats són els següents: la 

participació, vinculada als valors de governança, corresponsabilitat, arrelament i vincles 

socials; la transformació, entesa des de l’universalisme, la inclusió i la lluita contra les 

desigualtats; la integralitat, que es concreta en la interdepartamentalitat i la 

interinstitucionalitat; i la qualitat, entesa com adequació a la realitat, innovació i creativitat, 

avaluació i proximitat. Els Plans Locals de Joventut són els que porten a la pràctica, a la 

implementació en el territori aquests principis; són un dels instruments que transformen els 

plantejaments del PNJC en actuacions concretes en el territori.   

 

Les polítiques de joventut, especialment en l’àmbit municipal, es veuen immerses en la 

paradoxa de treballar per atendre la globalitat de les necessitats dels i les joves (perspectiva 

integral), però en molts casos, sense disposar dels recursos suficients per poder 

desenvolupar aquelles mesures que permetrien abordar les necessitats dels joves des 

d’aquesta perspectiva. Aquest fet, té com a conseqüència la necessitat de la complicitat de la 

resta d’àrees del consistori (en definitiva, del treball transversal) per desenvolupar les 

mesures de caràcter integral que, tal com estableix el Pla Nacional de Joventut, li són 

constitutives.  
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2.2- Metodologia 

A nivell metodològic combinem tècniques tant quantitatives com qualitatives, fent especial 

èmfasi en la participació de tots els agents amb especial protagonisme dels i les joves del 

municipi. Per la diagnosi, treballem amb fonts de dades secundàries (ja existents) com el 

Padró Municipal d’Habitants, el Cens de Població i Habitatges o Registres Municipals (CAP, 

Servei d’Educació, Serveis Socials, etc.). Donem una especial importància als elements 

qualitatius, doncs aquests són els que ens donen més informació sobre com interpretar les 

dades quantitatives; per això fem entrevistes o grups de discussió tant a persones que 

ocupen càrrecs polítics, com a tècnics del consistori, com a agents del teixit social i productiu 

del municipi i molt especialment als i les joves del municipi. També realitzem enquestes a les 

persones joves del municipi quan es considera convenient. Per facilitar la participació dels i 

les joves i recollir les seves inquietuds i prioritats fem ús de les TIC (fent enquestes online) i 

aprofitant les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.)  

 

A més de l’anàlisi de la realitat juvenil és imprescindible l’anàlisi de les polítiques de 

joventut que s’han desenvolupat al municipi, així com l’avaluació de les mateixes per tal de 

planificar a partir d’allò que ja s’ha realitzat al municipi.  

  

Considerem que la participació de tots els agents és clau tant en l’elaboració de la diagnosi, 

com molt especialment en la definició de les propostes d’actuació, doncs el PLJ és un 

document estratègic i transversal que per poder respondre a les necessitats concretes de les 

persones joves del municipi, requerirà de la implicació i assumpció de responsabilitats de tots 

els agents. 

 

A partir de la nostra experiència en l’elaboració de PLJ hem desenvolupat les eines 

necessàries per a realitzar el que podríem anomenar un treball pedagògic respecte la 

importància de la implicació de totes les àrees en l’aportació a les polítiques de joventut.  

 

Des de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia volem que el treball que realitzem serveixi per 

empoderar els equips de joventut i per deixar eines que puguin fer servir en el futur. Per 

fer-ho, treballem conjuntament i els impliquem en la definició i implementació dels processos, i 

sistematitzem la documentació que els serà d’utilitat en el seu treball en les polítiques de 

joventut al municipi.  
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i. Rigor, adaptació a les necessitats i requeriments de cada municipi 

ii. Experiència en l’àmbit de la participació juvenil, prop de 25 anys elaborant 
polítiques de joventut i de promoció de la participació juvenil 

iii. Equip de professionals pluridisciplinar experts en serveis a la joventut  

iv. Diagnosi de la realitat (anàlisi quantitativa, qualitativa incorporant a tots els agents), i 
amb la participació dels i les joves 

v. Dinamització de les comissions de seguiment del PLJ i avaluació del mateix 

vi. Utilització ampli ventall de TIC adaptades a cada context i fase del PLJ. 

vii. Participació 2.0 

viii. Redacció del Pla Local de Joventut a partir dels criteris que estableix la DGJ i de les 
directrius de la regidoria de joventut, amb la seva contínua participació.  

ix. Col·laboració en la presentació pública i difusió del PLJ 

x. Divulgació nacional i internacional de les bones pràctiques i de la creativitat 
generada, mitjançant les xarxes de treball amb experts de les que forma part la 
Fundació 

xi. Formació als equips de joventut en tècniques i estratègies per al disseny, 
implementació i avaluació de les polítiques de joventut 

xii. Suport a la recerca de subvencions per al desenvolupament dels programes, per la 
difusió del PLJ, etc. 

xiii. Suport a la redacció de projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut per les 
convocatòries de subvencions de les AAPP 

xiv. Pressupostos ajustats i adaptats a les diferents realitats municipals tot mantenint els 
criteris i llindars de qualitat 
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L’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha 
participat en l’elaboració de diversos Plans Locals i comarcals de Joventut, us en fem una 
selecció: 
 
  Pla Director de Joventut de Badalona 2013-2016 (en curs) 
 
  Pla Comarcal de Joventut d’Osona 2013-2016 (en curs) 
 
  Pla Local de Joventut de Vic 2012-2015 
 
 Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú 2012-2016  
 
  Pla Local de Joventut de Barberà del Vallès 2011-2014 (2010) 
Disponible en línia: Pla Local de Joventut de Barberà del Vallès 
Persona de referència: Jordi Garcia Freixas (Tècnic de Joventut); 
garciafj@bdv.cat  

 
 Pla Local de Joventut de Vacarisses 2010-2013 
(2009) 
Disponible en línea: Pla Local de Joventut de Vacarisses   
Persona de referència: Inma Izquierdo i Bel (Tècnica de 
Joventut); joventut@vacarisses.cat  
 
 Els joves de Viladecavalls: Diagnosi i propostes per a 
reelaboració del Pla Local de Joventut (2008) 
 
 Els joves de Santa Perpètua de Mogoda: Diagnosi i propostes 
per a un Pla Local de Joventut (2007) 

 
 Els joves de Palau-solità i Plegamans: Diagnosi per a un Pla Local de Joventut (2007) 
 
 Els joves i les polítiques de joventut a Barberà del Vallès (2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bdv.cat/perfil/bdv/recursos/recursos/plj_bdv_2011_2014.pdf
mailto:garciafj@bdv.cat
http://www.vacarisses.cat/files/630.att?lang=ca
mailto:joventut@vacarisses.cat
http://www.bdv.cat/perfil/bdv/recursos/recursos/plj_bdv_2011_2014.pdf
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I en gran nombre de projectes vinculats a joventut i a participació dels quals us fem una breu 
selecció: 
 

 Foment i suport de l’associacionisme juvenil a Catalunya. 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (2012) 

 

 Joves representants als consistoris catalans. Direcció General 

de Joventut. Generalitat de Catalunya (2012) 

 

 Trayectorias laborales de los y las jóvenes y mantenimiento de 

la protección social. Secretaría de Estado de Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e 

Inmigración.(2011) 

 

 Hàbits i pràctiques de joc de la població jove a Catalunya. Direcció General de Tributs 

i Joc. Generalitat de Catalunya (2011) 

 

 Mapa d’activitats per a la inclusió en el territori. Àrea de Benestar Social de la 

Diputació de Barcelona (2010) 

 

 Estudi joves en transició Escola-Treball. El Maresme 2009. 

Consell Comarcal del Maresme. Oficina de Serveis a la Joventut (2010)  

 

 Anàlisi dels itineraris formatius de l’alumnat d’ESO qu e 

procedeix dels CEIP dels sectors de Can Puiggener i La Serra 

(Sabadell)”.  Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell (2009) 

 

 Diagnosi per a l’elaboració del pla de prevenció de drogues de Palau-solità i 

Plegamans. Per encàrrec de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (2009) 

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2010/JOVENTUT/Joves_en_transicio._El_Maresme_2009_tapes.pdf
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2010/JOVENTUT/Joves_en_transicio._El_Maresme_2009_tapes.pdf
http://www.cnjc.cat/documents/ffig_foment_i_suport_associacionisme_juvenil-1-pdf
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 Incorporació de joves llatins nouvinguts a les entitats. Ajuntament de Barcelona 

(2009) 

 

 Seguint les esteles traçades. Joves i emancipació. Catalunya i Europa: Anàlisi 

comparada. Per encàrrec de la Secretaria de Joventut de la Generalitat (abril 2008) 

 

 Estudi Estat anual dels joves a Catalunya. Silvia Luque i Jordi Serrano (2007). 

 

 Jóvenes en parlamentos y concejalías en España 2007. Per 

encàrrec de l’INJUVE  (2007) 

 

 Els locals de les entitats juvenils i els equipaments municipals 

per a joves a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona (2006). 

 

 Mapa dels serveis, recursos i equipaments per a joves a les Illes Balears. Per 

encàrrec del  Govern Balear. (2002). 

 

 Informe: 186 propostes per a la promoció del associacionisme 

juvenil. Per encàrrec del Consell Nacional de la Joventut de 

Catalunya. (2001) 

 

 Polítiques municipals de joventut: la participació juvenil com a 

prioritat. Aprofundir la democràcia des dels Ajuntaments. Escoltar els joves. Informe 

en col·laboració amb la Diputació de Barcelona (1997). 

 

http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=1897667158&menuId=2104203924
http://www.laic.org/cat/publicacions/pdf/186_propostes.pdf
http://www.laic.org/cat/publicacions/pdf/186_propostes.pdf
http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=1897667158&menuId=2104203924
http://www.laic.org/cat/publicacions/pdf/186_propostes.pdf
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