
 
 

 

   

TROBADA DE DEMARCACIÓ EN JOVENTUT A TARRAGONA 
PRESENTACIÓ DE L'EJC-2012 I EL PATJ-2016 
Dijous, 5 de juny de 2014 
 
El PATJ-2016 recull el desplegament d’espais formatius i d’intercanvi, tant a nivell tècnic com 
polític. Alguns d’aquests espais es realitzaran de forma periòdica per tal de donar continuïtat i 
generar sinèrgies de treball. És en aquest marc que es convoquen les trobades de demarcació 
en joventut a Tarragona. 
 
Durant la primera trobada del 2014 es presentaran els resultats de l’Enquesta a la joventut de 
Catalunya de 2012 (ECJ-2012), oferint una radiografia de la situació de la joventut a Tarragona 
en un ampli ventall de temàtiques de la vida dels i les joves (educació, treball, emancipació, 
participació, salut, mobilitat, etc.). Conèixer les tendències de la joventut catalana amb aquesta 
mirada territorial pot ajudar a ajustar millor la intervenció promoguda per l’administració local 
a les necessitats de les persones joves.  
 
Així mateix, i en connexió amb la realitat juvenil, també es donarà a conèixer com ha estat el 
procés d’elaboració i aprovació del Pla d’Actuació Territorial en Joventut 2016 (PATJ-2016), i 
quines són les prioritats de treball a nivell substantiu i operatiu que el món local s’ha fixat per a 
la intervenció en polítiques de joventut per aquests propers anys. 
 
Destinataris 
 Professionals de les polítiques de joventut de l’administració local 
 Responsables polítics en matèria de joventut (municipals i comarcals) 
 
Lloc de realització 
Sala Pau Casals, Edifici de Governació.  
Carrer Sant Francesc, 3. Tarragona. 
 
Programa 
9:45h Acollida als participants 
10:00h Benvinguda 

A càrrec de Toni Reig, director general de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
10:15h EJC-2012: Radiografia de la joventut a Tarragona 

A càrrec de Sílvia Luque, coordinadora de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques 
Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. 

11:30h Pausa  
12:00h PATJ-2016: Les prioritats del món local en polítiques de joventut 

A càrrec de Núria Vallès, tècnica de suport al territori de l’Observatori Català de la 
Joventut de la Generalitat de Catalunya 

12:45h Cloenda 
A càrrec de Joan Plana, coordinador territorial de Joventut de Tarragona de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Segueix la trobada a Twitter a través de l'etiqueta #TrobadaJoventutTARRAGONA 

 
Més informació 
Coordinació Territorial de Joventut de Tarragona 
Tel. 977920177 - Correu: joventut.tarragona.bsf@gencat.cat 
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