
 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosi del Pla Local de 

Joventut 2020-2024 

 
Sallent 

 
 
 

Gener 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2 PLJ Sallent 2020-2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcció i finançament: 
Oficina del Pla Jove Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
Àrea d’Atenció a les Persones 

 
Encàrrec: 
Ajuntament de Sallent 

 
Coordinació: 

Dinamitzadora Juvenil 
 
 
Realització: 
Quòrum



3 PLJ Sallent 2020-2024 
 

 
 

Índex 
 
  
 

1. Introducció ............................................................................................................................... 4 
1.1. Presentació .............................................................................................................. 5 
1.2. Marc conceptual ....................................................................................................... 6 
1.3. Objectius .................................................................................................................. 8 

2. Metodologia ........................................................................................................................... 10 
2.1. Estudi de camp ....................................................................................................... 11 
2.2.  Tècniques de recerca utilitzades ............................................................................. 11 

3. Informe de resultats ............................................................................................................... 15 
3.1. Estructura i evolució de la població jove ................................................................... 16 
3.2. Mercat laboral i atur ............................................................................................... 26 
3.3. Habitatge ................................................................................................................ 31 
3.4.  Educació................................................................................................................. 36 
3.5. Oci i cultura ............................................................................................................ 39 
3.6. Igualtat i diversitat .................................................................................................. 44 
3.7. Esports i hàbits saludables .................................................................................... 46 
3.8. Mobilitat .................................................................................................................. 50 
3.9. Participació i cohesió ............................................................................................. 52 

4. Anàlisi DAFO ......................................................................................................................... 56 
5. Eixos i objectius ..................................................................................................................... 59 

5.1. Eixos ....................................................................................................................... 60 
6. Orientacions pel disseny del Pla Jove ................................................................................... 61 

6.1. Propostes Eix 1 per al Disseny del nou PLJ .......................................................... 62 
6.2. Propostes Eix 2 per al Disseny del nou PLJ .......................................................... 63 

7. Annexes ....................................................................................................................................... 66 
 



4 PLJ Sallent 2020-2024 
 

1. Introducció 
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1.1. Presentació a la diagnosi del Pla Local de Joventut de Sallent  

 
El present document és el resultat de la iniciativa per part de l’Ajuntament de Sallent 
d’impulsar el disseny d’un nou Pla de Joventut (PLJ), el qual ha esdevingut una prioritat per 
l’actual equip de govern amb l’objectiu de desenvolupar unes polítiques de joventut 
integrals i de qualitat al municipi de Sallent. 
 
El Pla Local de Joventut de Sallent ha d’esdevenir un document estratègic que defineixi les 
polítiques municipals de joventut dels propers anys. La principal missió del present Pla 
Jove ha de ser garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove als múltiples recursos 
presents al municipi i al seu entorn, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i 
igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col�lectiu. El Pla Jove impulsarà tot un 
seguit d’actuacions, programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove del 
municipi. 
 
Després dels avanços aconseguits amb l’anterior Pla Jove (2013-2016), s’aposta per una 
renovació que segueixi adaptant-se a les necessitats de cada moment i permeti continuar 
amb la transformació integral desitjada. El present Pla Jove, doncs, substituirà a l’antic PLJ 
2013-2016 com a document de referència en matèria i polítiques de joventut al municipi. 
Així, el nou Pla Local de Joventut ha d’esdevenir el document marc que aplegui tots els 
programes i accions adreçades a les persones joves del municipi, amb l'objectiu de ser un 
full de ruta per poder assolir i donar cobertura a tots els reptes de futur. 
 
Tot el procés de construcció del Pla Local de Joventut de Sallent s’està elaborant 
conjuntament amb tècnics municipals, entitats, agents socials i els joves del municipi. La 
participació de persones procedents de diversos àmbits i amb diferents vivències està 
oferint una varietat de punts de vista molt enriquidor i necessari per tal de mantenir una 
mirada oberta i crítica en tot el procés. Aquest procés consta de les següents quatre fases:  
 

• Fase 1: Una primera fase on es realitza el disseny del que serà el 
desenvolupament del Pla Jove. 

 
• Fase 2: La segona fase de l’elaboració del Pla Jove consta de:   

o Diagnosi de la realitat juvenil.  
o Priorització dels eixos del PLJ. 
o Orientacions generals pel disseny dels objectius i programes del PLJ.   

• Fase 3: Redacció del Pla Jove. Disseny dels objectius estratègics, 
programes i projectes. 

 
• Fase 4: Retorn del Pla Jove. Fase final on es presenta i s’aprova el Pla Jove. 

El present informe finalitza la fase 2 i esdevé el pas previ per al disseny de les línies 
estratègiques i la redacció del Pla Jove. Concretament, el present informe constitueix una 
diagnosi que aporta informació actualitzada de la situació, necessitats i preocupacions dels 
i les joves del municipi, obtinguda a partir de l’ús de diferents tècniques i eines d’anàlisi. 
Remarcar que la informació de la diagnosi es basa en dades estadístiques, alhora que 
també recull la visió dels tècnics de l’Ajuntament, dels joves i de la ciutadania en general, 
ja que és cabdal per un correcte enteniment de la realitat i per plantejar les possibles 
polítiques de futur.   
Derivats dels resultats de la diagnosi, s’estableix una priorització dels dos eixos que han 
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d’orientar el treball de disseny, la concreció dels programes i les polítiques de joventut del 
municipi en el seu conjunt. En el cas de Sallent, els eixos establerts són els següents:  

Eix 1: Participació i cohesió social. 

Eix 2: Transició a la vida adulta (escola-treball). 

Per últim, es presenten una relació de propostes i orientacions agrupades pels dos eixos 
establerts, les quals han de servir com a referència en el procés de disseny del nou PLJ de 
Sallent. Aquestes provenen de l’anàlisi de la diagnosi i de totes les consideracions i 
necessitats plantejades pels agents i tècnics que han participat durant tot el procés de la 
diagnosi, alhora que es fa un recull de les diferents propostes realitzades pels propis joves. 

  
L'elaboració d'aquest informe ha estat un encàrrec de la Diputació de Barcelona a través 
de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i, concretament, de l’Oficina del Pla Jove. 
Per a la seva realització, s’ha comptat amb l’estreta col�laboració de la dinamitzadora 
juvenil de l’Ajuntament de Sallent, del personal tècnic de l’Ajuntament i de membres 
d’entitats i col�lectius de gent jove del poble. 

 

1.2. Marc conceptual del PLJ 

 

Els Plans Locals de Joventut (PLJ) són eines de planejament de les polítiques de joventut 
municipals que es comencen a utilitzar a Catalunya, de forma pràcticament generalitzada, 
com a metodologia d’anàlisi, diagnosi i proposta d’actuació, a partir de l’aplicació del Pla 
Nacional de Joventut (PNJCat) 2010, aprovat l’any 2000 per la Generalitat de Catalunya. El 
nou PNJCat 2011-2020 dóna continuïtat a aquesta metodologia. 
 
Concretament, el nou  PNJCat es defineix com a pla sectorial de coordinació en matèria de 
joventut, que té la finalitat d’assegurar la coherència metodològica en l’actuació de les 
diverses institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb 
la legislació del règim local. A més a més, és l’instrument que determina les línies, els 
eixos i els objectius de les polítiques de joventut a Catalunya. 
 
El PNJCat 2011-2020 defineix la missió de les polítiques de joventut com: 
 
1. Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves, atenent la 

diversitat de formes i models de vida. 
 

2. Apoderar al jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a 
ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa 
de decisions i oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món. 

 
A la vegada, el nou PNJCat proposa set reptes:  
 

REPTE 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 
REPTE 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 
REPTE 3: Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 
REPTE 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 
REPTE 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 
allò col�lectiu de les persones joves. 
REPTE 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 
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cultural respongui als objectius educatius i socialment de cohesió. 
REPTE 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en els formes d’organització col�lectiva. 

 
La participació, la transformació, la integritat i la qualitat constitueixen els principis rectors 
del PNJCAT 2011-2020, que hauran d’orientar el disseny, la implementació i l’avaluació de 
les polítiques de joventut.  
 
A Catalunya, el marc jurídic que regula la competència exclusiva de la Generalitat en 
termes de joventut és la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut (LPJ). La 
LPJ fa dues conceptualitzacions en relació a la joventut. La primera, de caràcter teòric, 
parla de les persones joves com aquell col�lectiu majoritàriament immers en processos 
formatius, d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, de les quals es deriven unes 
identitats i actituds similars. Tot i la seva aparent homogeneïtat, la diversitat i les 
desigualtats socials fan que no hi hagi una joventut sinó diverses. Malgrat això, les 
persones joves incorporen la circumstància comuna de trobar-se subjectes a desigualtats 
per raó d’edat. Conformen un col�lectiu que es defineix, entre d’altres, per unes 
circumstàncies que dificulten el ple exercici de la ciutadania, i és per això que té la 
necessitat de veure garantit l’accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals 
necessaris per a exercir-la. 
 
La segona conceptualització, de caràcter pràctic-administratiu, estableix un tram d’edat de 
referencia per definir a les persones joves. Vinculant les polítiques de joventut 
principalment a garantir que els joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida 
i participar en els projectes col�lectius (finalitat última de la LPJ), es fixa aquest tram d’edat 
a partir dels 16 anys. Aquesta edat inicial coincideix amb l’edat civil d’emancipació, edat en 
que la es poden incorporar al món laboral i començar a triar itineraris formatius de manera 
voluntària. Es per això que aquest concepte administratiu de joves opta per establir el tram 
d’edat entre els 16 i els 29 anys, llevat dels casos en que calgui establir altres edats de 
referència, amb la finalitat d’aplicar polítiques de joventut concretes. 
 
En la mateixa línia, en relació a la definició operativa de joventut, el PNJCat 2011-2020, 
manté la referència de 16 a 29 anys, tot i que deixa oberta aquesta definició operativa 
perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixin els límits d’edat 
que més s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció. 
 
Pel que fa a la positivització dels continguts, es pot dir que la LPJ emfatitza que els poders 
públics de Catalunya han de promoure actuacions orientades a: afavorir l’emancipació; 
facilitar la formació i accés al món laboral, garantir la igualtat de condicions per a l’accés a 
l’habitatge; promoure la salut i els hàbits saludables; fomentar la participació i 
l’associacionisme; facilitar l’accés a la cultura i a la seva producció; defensar i fomentar la 
llengua i la cultura del país en general i com a eina d’integració dels joves nouvinguts en 
particular; fomentar la integració social de joves amb discapacitat i dels col�lectius amb risc 
d’exclusió; dur a terme actuacions encaminades a evitar relacions abusives; i fomentar la 
mobilitat dels joves. 
 
Paral�lelament, els tres principis rectors de les polítiques de joventut són, segons la llei: la 
integritat, la transversalitat i la territorialitat. Referent a la integritat, les polítiques de 
joventut han de respondre a una perspectiva que interrelacioni els diversos àmbits de la 
vida del jove, i que s’articuli sobre la base de plantejament de xarxa i coordinació 
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transversal. En relació a la transversalitat, han d’incorporar les diferents escales territorials 
d’actuació, les diferents òptiques de treball sectorial i les dinàmiques associatives i 
comunitàries pròpies de les persones joves, promovent el treball coordinat entre els 
departaments, institucions, entitats i agents que intervenen en polítiques de joventut. I, pel 
que fa a la territorialitat, s’ha de garantir l’equitat entre els diferents àmbits territorials a 
partir de la pròpia realitat. 
 
Els principis d’actuació que han de seguir els poders públics són, d’acord amb la LPJ: la 
universalitat, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat, la participació, la 
corresponsabilitat, la innovació i l’aprenentatge social, la proximitat, la descentralització i la 
desconcentració, el interès juvenil, l’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable, la 
coordinació, la cooperació i la planificació. 
 

1.3. Objectius i missió del Pla Jove 

 
En general, l’objectiu principal del present informe és dur a terme una recollida d’informació 
i anàlisi que ens permeti obtenir un coneixement més profund de la realitat juvenil i les 
polítiques públiques de joventut a Sallent. Conjuntament, s’estableix l’objectiu que el recull 
d’informació sigui de manera participada amb els principals interessats, fet que ha d’anar 
lligat a promoure i activar la participació de la gent jove al poble i, concretament, en 
l’elaboració del Pla Jove. 

 
A continuació, s’exposen els objectius generals i instrumentals que han de regir el Pla Jove 
de Sallent:  

Objectiu general 

• Garantir al jovent l’accés en igualtat d’oportunitats als recursos que els permetin 
gaudir d’un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte personal.  
 

• Oferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i acompanyament per tal que 
els joves rebin suport en els camps que determinen les seves condicions de vida i 
arribin a adquirir un criteri propi que asseguri la llibertat real d’elecció en totes 
aquelles qüestions que els resultin transcendentals. 

 

• Fomentar la participació del jovent a través d’una política activa de dinamització 
que, a més de facilitar la seva presència en la vida publica de la ciutat, generi 
espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils. 

 
Objectius Instrumentals 

A partir de l’objectiu general presentat, es defineixen els següents objectius operatius: 

 

• Potenciar els mecanismes de relació i cooperació interdepartamental que derivin en 
un funcionament transversal per a l’aplicació de determinats programes i projectes. 
 

• Consolidar i crear canals de comunicació estables que facilitin l'establiment de 
mecanismes múltiples d’interlocució entre el consistori i el jovent. 
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• Estendre en el territori el conjunt d’actuacions municipals en matèria de joventut per 
facilitar l’accés a les seves ofertes i recursos a tot el jovent, independentment de 
les seva condició. 
 

• Generar una xarxa d’espais públics de servei i oferta de recursos que puguin actuar 
com a referència per al jovent, tant per relacionar-se amb l’administració com per 
usar-los com a punt de trobada, relació i socialització. 

 
 

• Promoure i activar la participació de la gent jove al poble i, concretament, en 
l’elaboració del Pla Jove. 
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2. Metodologia
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2.1. Estudi de camp 

L’estudi de camp es va dissenyar a través de diverses fases, l’objectiu de les quals era, 
com ja s’ha comentat, aprofundir paulatinament en la realitat juvenil de la població. 
 
En la primera fase d’aquesta diagnosi, l’objectiu ha estat conèixer la situació de la joventut 
a Sallent a partir de la informació de les bases de dades municipals i autonòmiques, així 
com trobades inicials amb la responsable de joventut i els altres agents socials claus del 
municipi. 
 
Feta aquesta primera aproximació, es van realitzar entrevistes individuals amb 
professionals de diferents serveis i equipaments municipals als quals acudeixen de forma 
regular els joves del poble (esports, serveis socials, cultura, etc.). Paral�lelament, es van 
realitzar trobades i tallers participatius amb joves del municipi, principalment de l’Institut. 

 
A part, durant tot el procés s’han dut a terme comunicacions periòdiques amb els 
responsables i tècnics de l’Ajuntament per coordinar i analitzar tot el procés. 
   
Finalment, una vegada entregat, aquest serà revisat novament per les autoritats locals i els 
tècnics corresponents per tal de fer-hi, si es considera pertinent, els ajustos finals 
necessaris per tal que reflecteixi de manera fidedigna la realitat de Sallent. 
 

 
2.2. Metodologia i tècniques de recerca utilitzades 

 
Per tal d'obtenir les dades i la informació necessària per a la diagnosi, s’han utilitzat 
diferents tècniques i eines d'investigació que s'exposaran tot seguit. Tanmateix, primer de 
tot, remarcar que la participació ha constituït un objectiu en si mateix en tot el procés de 
recollida de dades. No només per la validesa com a mitjà per obtenir informació, si no 
entenent alhora que és un bon camí per promoure el coneixement de manera directa de la 
realitat i les necessitats del jovent, i constitueix un bon punt de partida per començar a 
crear vincles entre el col�lectiu jove i les administracions. Així, durant el procés del treball 
de camp, s'ha convidat a participar a totes aquelles persones joves o que se senten joves i 
han tingut ganes d'aportar el seu granet de sorra en la construcció de la diagnosi del Pla 
Jove de Sallent. 
 
A continuació s’exposen les diferents tècniques i eines utilitzades durant l’estudi: 

 

Consultes documentals. Documents sobre les activitats realitzades per l’Ajuntament els 
anys precedents i consultes de plans locals. 
 
Bases de Dades Municipals i Autonòmiques. S’han obtingut dades de les següents 
bases de dades: 

• Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

• Bases de dades municipals. 

• Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
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Entrevistes en profunditat. Amb els responsables municipals, diversos agents socials i 
joves de Sallent. 
 
L’objectiu de les entrevistes és l’anàlisi de la realitat juvenil a partir de diferents perfils de 
persones vinculades amb Sallent i que estiguin dins el col�lectiu jove o relacionades amb 
l’àmbit de la joventut. 
 
L’edat de les persones entrevistades va de 14 a 55 anys. Les professions/estudis dels 
entrevistats són molt variades: des de joves que participen en el projecte Turn on! de 
formació professional, a l’anterior dinamitzadora juvenil, a joves que estudien i treballen 
dins i fora de Sallent.  
 
Tots els entrevistats, lògicament, tenen una vinculació important amb el municipi, però 
aquesta és diferent depenent de cada cas: alguns tenen molta relació amb el poble i estan 
molt arrelats des de sempre, i d’altres que han arribat fa uns anys; o altres que abans 
participaven molt en la vida del poble, encara que actualment no hi tenen tanta vinculació, i 
d’altres que hi tenen una vinculació estrictament laboral. 
 
En total s’han realitzat 5 entrevistes presencials. La durada aproximada de cada entrevista 
és d’una hora, i consten de 35 preguntes dividides en 7 blocs temàtics: 

1. Educació. 
2. Feina i atur. 
3. Habitatge. 
4. Oci i cultura. 
5. Igualtat i diversitat. 
6. Esport i hàbits saludables. 
7. Participació i cohesió. 

 

Taller participatiu Jove 
 
Aquesta sessió es realitza a través d’una dinàmica participativa amb els delegats i 
delegades de l’Institut Llobregat de Sallent.  
 
L’objectiu del  taller és de generar opinió al voltant de la realitat juvenil al municipi, per tal 
d’analitzar i detectar la visió de la gent jove sobre Sallent, alhora que també es fa un recull 
de les necessitats i propostes d’actuacions en matèria de joventut. 
 
La dinàmica consisteix en treballar unes fitxes a cada classe de l’institut, on es realitzen les 
següents preguntes i relacionar-les amb aquells temes d’interès per a l’alumnat: 
  

• Quines son les vostres preocupacions o necessitats? 
 

• Quines actuacions, projectes o activitats es podrien fer per a la gent jove de 
Sallent? 
Les propostes poden anar en relació als diferents àmbits de les polítiques de 
joventut. 
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o Educació i formació 
o Mobilitat 
o Feina i atur 
o Habitatge i emancipació 
o Oci, lleure i cultura 
o Igualtat i diversitat 
o Esports i hàbits saludables 

 
 
Enquestes joves  

S’han realitzat unes enquestes a diferents joves de Sallent, amb l’objectiu d’explicar que 
s’està fent el nou Pla Jove de Sallent i recollir necessitats i propostes d’actuacions en 
matèria de joventut. 

En total s’han realitzat 40 enquestes, d’edats compreses entre els 12 i els 34 anys 
aproximadament.  

 

L’enquesta constava de les següents preguntes:  

• Quines són les teves 3 màximes preocupacions com a jove? 

• Sobre què t’agradaria que l’ajuntament t’informés més? 

• Com podria millorar la comunicació amb l’ajuntament? 

• Quins espais i activitats t’agradaria que es fessin, o que es milloressin? 

• Què creus que pot fer l'ajuntament per ajudar la gent jove a accedir a una feina 
i una vivenda a Sallent? 

• Com creus que es podrien promoure uns hàbits saludables a Sallent? 

 

 
Concurs jove a Instagram  

Una de les eines utilitzades per conèixer la realitat dels joves a Sallent ha estat el Concurs 
Jove a Instagram. Una de les finalitats del concurs és posar diferents mecanismes per tal 
de facilitar la participació de la gent jove en el procés d’elaboració del Pla Jove, alhora que 
el concurs serveix per donar a conèixer i fer difusió del Pla Jove entre la gent jove i donar a 
conèixer un nou canal de comunicació amb l’Ajuntament.    

 
El concurs realitzat anava destinat a tots els joves d’entre 12 i 30 anys del municipi, amb 
l’objectiu de conèixer de quina manera veuen i senten la realitat i el dia a dia de Sallent, i 
com creuen que podria millorar. Els joves podien participar pujant un màxim de 5 
fotografies per persona. Les fotografies penjades havien de tenir relació amb coses, fets o 
llocs amb els quals les persones participants s’identifiquessin, alhora que siguin coses, fets 
o llocs que tinguessin una vinculació amb el municipi.  
 
La fotografia s’havia de penjar al compte d’Instagram entre el 23 de novembre i el 14 de 
desembre a les 17h amb el hastag #transformemsallent, citant @sallent_jove. Cada 
fotografia havia d’anar acompanyada d’un breu comentari on s’exposava el motiu o el per 
què de la foto escollida. 
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Per tal de facilitar i promoure la participació, s’ha sortejat entre els participants un total de 
100 € a gastar en establiments de Sallent Comercial.  
 
 
Matriu DAFO 

L’anàlisi DAFO és una eina d’estudi que permet analitzar la realitat d’una organització o 
projecte, a través d’identificar les característiques internes (debilitats i fortaleses) i la 
situació externa (amenaces i oportunitats) en una matriu quadrada. A través de l’anàlisi 
DAFO es pot conèixer la situació real que es troba l’organització o projecte, el que permet 
plantejar les diferents estratègies de futur.  

 
En aquest cas, amb l’anàlisi de la informació recollida en totes les tècniques d’estudi 
comentades, s’ha procedit a realitzar una matriu DAFO. L’objectiu  principal és mostrar de 
forma sintètica la realitat juvenil existent al municipi de Sallent. Es recullen, per tant, les 
debilitats i fortaleses detectades respecte a la realitat juvenil i a les polítiques de joventut 
del municipi que han estat expressades per les diferents persones que han participat en 
aquesta diagnosi, així com els factors de caire extern que poden actuar com a oportunitats 
o com a amenaces en el desenvolupament del proper Pla Local de Joventut de Sallent. 
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3. Informe de resultats
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Es presenta a continuació la situació sociodemogràfica de Sallent, tot posant especial 
atenció en aquelles dades que afecten a la població jove. Aquests resultats s’acompanyen 
de les valoracions dels diferents agents i joves que han participant en les entrevistes 
individuals i en el taller participatiu. Els resultats queden agrupats entorn a 8 grans 
apartats: 

• Estructura i evolució de la població jove.  

• Educació. 

• Mercat laboral i atur. 

• Habitatge. 

• Oci i cultura. 

• Igualtat i diversitat. 

• Esport i hàbits saludables. 

• Participació i cohesió. 
 
 

3.1.  Estructura i evolució de la població jove de Sallent 

 

3.1.1. Estructura de la població 

Sallent és un municipi de la comarca del Bages, província de Barcelona. La població de 
Sallent és a l’any 2017 de 6.594 persones. Amb una extensió de 65,2 km2, la densitat de la 
població és de 101,0 habitants per km2. 

 
El total de joves d’entre 15 i 29 anys de Sallent és de 830 el 2017 i representa el 12,6 % de 
la població del municipi. 
 

Taula 1.1 Població a Sallent, 2017. 
POBLACIÓ Homes Dones Total 

Joves 15 a 29 anys 412 418 830 

Població total 3.173 3.421 6.594 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT 
 

 
El gràfic 1.1 mostra la piràmide de població de Sallent per edat. La piràmide presenta una 
distribució característica de la societat catalana contemporània. Aquesta es caracteritza 
per tenir una base de població infantil relativament estreta, i una població envellida a causa 
de l’augment de l’esperança de vida.  
 
L’estructura de la població és piramidal a partir dels habitants de 55 anys en amunt, 
sobretot en el cas del homes, ja que es redueix la proporció de població de manera gradual 
segons es va augmentant els rangs d’edat; però irregular en les d’edats inferiors, havent 
una major proporció de població entre els 35 i els 55 anys, i una proporció menor entre els 
1 i els 29 anys. Aquest és, però, un fenomen que passa a la resta de la comarca, a 
Catalunya i, en general, a tota la societat occidental.  
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Gràfic 1.1. Piràmide de població de Sallent, 2017 (valors absoluts).  

 
Elaboració: Pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

A continuació, la taula 1.2. mostra les dades de la població per edats quinquennals i 
permet veure més específicament el nombre total i el percentatge per cada una de les 
franges d’edat. Així, destaca com la proporció de dones i homes en general es bastant 
igualitària, concretament a l’any 2017 el percentatge de dones (51,9 %) és lleugerament 
superior al d’homes (48,1 %). Tanmateix, s’observa com en les edats que comprenen part 
de la infantesa i joventut, entre els 5 i 29 anys, el percentatge de dones és inferior o 
semblant al d’homes. Això canvia a partir dels 50 anys, on les dones són lleugerament 
superiors als homes, i s’accentua a partir dels 70 anys, arribant a més de 20 punts 
percentuals de diferència entre homes i dones passats els 80 anys.  

 

Taula 1.2. Població de Sallent per edats quinquennals, 2017. 

Edats Homes Dones Total % Homes % Dones % Total 

De 0 a 4 anys 139 126 265 52,5% 47,5% 4,0% 

De 5 a 9 anys 160 153 313 51,1% 48,9% 4,7% 

De 10 a 14 anys 151 177 328 46,0% 54,0% 5,0% 

De 15 a 19 anys 139 145 284 48,9% 51,1% 4,3% 

De 20 a 24 anys 136 118 254 53,5% 46,5% 3,9% 

De 25 a 29 anys 137 155 292 46,9% 53,1% 4,4% 

De 30 a 34 anys 199 180 379 52,5% 47,5% 5,7% 

De 35 a 39 anys 237 245 482 49,2% 50,8% 7,3% 

De 40 a 44 anys 259 241 500 51,8% 48,2% 7,6% 

De 45 a 49 anys 240 208 448 53,6% 46,4% 6,8% 

De 50 a 54 anys 214 235 449 47,7% 52,3% 6,8% 

De 55 a 59 anys 231 246 477 48,4% 51,6% 7,2% 

De 60 a 64 anys 217 224 441 49,2% 50,8% 6,7% 



18 PLJ Sallent 2018-2021 
 

De 65 a 69 anys 200 189 389 51,4% 48,6% 5,9% 

de 70 a 74 anys 159 208 367 43,3% 56,7% 5,6% 

De 75 a 79 anys 111 160 271 41,0% 59,0% 4,1% 

De 80 a 84 anys 129 187 316 40,8% 59,2% 4,8% 

De 85 anys i més 115 224 339 33,9% 66,1% 5,1% 

Total 3.173 3.421 6.594 48,1% 51,9% 100,0% 

 Elaboració pròpia. Font de les dades: padró municipal IDESCAT. 

 
Entre la població jove (15 a 19 anys), els nois representen el 49,6 % i les noies el 50,4 %.  
Aquesta diferència augmenta sobretot en la franja d’edat dels 20 als 24  anys, en la qual 
els nois superen de manera notable a les noies amb una diferència de gairebé 7 punts 
percentuals (53,5 % i 46,5 % respectivament). 
 

Taula 1.3. Percentatge de homes i dones joves de 15 a 29 anys per franges d’edat 
 a Sallent, 2017. 

  Homes Dones 

15-19 anys 48,9% 51,1% 

20-24 anys 53,5% 46,5% 

25-29 anys 46,9% 53,1% 

15-29 anys 49,6% 50,4% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 
 

  

3.1.2. Evolució de la població jove  

Des de l’any 2000 fins el 2009 la població de Sallent s’ha mantingut constant al voltant dels 
7.100 habitats. A partir d’aquest any, amb una població de 7.129 habitats, comença un 
lleuger descens fins arribar als 6.594 habitants el 2017.  
 
Per altra banda, entre el 2000 i el 2017, el pes dels joves de 15 a 29 anys dins de 
l’estructura demogràfica ha experimentat una caiguda considerable i constant, passant dels 
1.434 a 830 habitants. En aquest darrer any, hi ha 604 joves menys dels que hi havia a 
l’any 2000.  

 
Gràfic 1.2. Evolució de la població jove i la de població total del municipi, 2000-2017 

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 
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Quan s’observa la variació interanual de població, es veu com el decreixement de la 
població jove és molt més accentuat que el de la resta de la població. Així, aquesta es 
manté negativa tots els anys, amb l’excepció del 2006. En canvi, entre el total de la 
població la variació interanual en el mateix període intercala alguns anys positius amb 
altres negatius, però amb percentatges que es situen entre el -1 % i 1,5 %. A partir del 
2013, s’observa una disminució del descens interanual de la població, mentre que el dels 
joves segueix essent superior.  

 

Gràfic 1.3.  Variació interanual de la població jove i de la població total del municipi, 
2000-2017 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 
En relació al total de la població, la població jove ha caigut del 20,0 % al 12,6 % en els 
últims 17 anys, tot i que la principal disminució es produeix entre el 2007 i el 2013, com ja 
s’ha comentat anteriorment. A partir d’aquest darrer any, continua els descens de proporció 
de gent jove però més paulatinament.  

  
Gràfic 1.4. Evolució del percentatge de joves en relació al total de la 

Població. Sallent, 2000-2017. 

 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
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La disminució de la població jove es va donant progressivament a tots els nivells 
territorials. Tot i això, a l’any 2001 Sallent tenia una presència menor de joves en 
comparació amb la comarca i el país (19,3 % davant el 21,1 % i el 21,8 % respectivament). 
El 2017, la proporció de joves continua sent menor que a la resta del territori. 

 

Taula 1.4. Evolució dels joves i de la proporció dels joves de 15 a 29 anys respecte el 
total de població. Sallent, Bages i Catalunya (dades absolutes i percentatges), 2001, 2011 

i 2017. 
    2001 2011 2017 
    joves % joves Joves % joves Joves % joves 

Sallent 1.381 19,3% 969 14,1% 830 12,6% 

Bages 32.762 21,1% 29.095 15,7% 24.643 14,1% 

Catalunya 1.380.599 21,8% 1.301.838 16,6% 1.142.486 15,1% 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

 
A escala municipal, comarcal i de Catalunya la proporció dels joves per franges d’edat de 
15 a 19 anys, de 20 a 24 i de 25 a 29 es distribueixen de manera molt semblant, essent en 
el conjunt de Catalunya on es troba una diferència més gran entre les franges de 15 a 19 
anys.  

 

Taula 1.5. Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat.  
Sallent, Bages i Catalunya, 2017.  

 de 15 a 19 anys de 20 a 24 anys de 24 a 29 anys 

Sallent 284 34% 254 31% 292 35% 

Bages 8.448 34% 7.864 32% 8.331 34% 

Catalunya 361.563 32% 366.321 32% 414.602 36% 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
 

Quan s’observa l‘evolució històrica dels joves de Sallent per franges d’edat, es produeix un 
creixement percentual de les franges d’edat més joves, sobretot entre els de 10 a 14 anys, 
els quals representaven el 2001 el 14,2 % de la població jove, mentre que a l’any 2017 el 
21,3 %. Per altra banda, es redueix la de 25 a 34 anys respecte al 2001 i 2011. Això pot 
indicar un canvi de tendència dels darrers anys, ja que el 2017 hi ha una major proporció 
dels joves que es concentren a la franja dels 10 als 19 anys en comparació el 2001.  

 

Taula 1.6. Població  de 10 a 34 anys per grups d'edats. Sallent, 2001, 2011, 2017.  
Sallent 2001 2011 2017 

De 10 a  14 anys 308 14,2% 293 16,3% 328 21,3% 

De 15 a  19 anys 349 16,1% 265 14,8% 284 18,5% 

De 20 a  24 anys 520 24,0% 319 17,8% 254 16,5% 

De 25 a  29 anys 512 23,6% 385 21,4% 292 19,0% 

De 30 a  34 anys 479 22,1% 534 29,7% 379 24,7% 

Total 2.168 100,0% 1.796 100,0% 1.537 100,0% 

Elaboració pròpia. Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT. 
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Gràfic 1.5. Evolució de la proporció de joves de 10 a 34 anys per franges d'edat 
quinquennals. Sallent, 2001, 2011 i 2017. 

 

 
Elaboració pròpia: Font: Padró continu d'habitants. IDESCAT. 

 

 

3.1.3. Origen de la població  

Per tal de conèixer la diversitat del municipi, es fa una primera aproximació analitzant el 
lloc de naixença. El 2017, gairebé un 7 % de la població de Sallent ha nascut a l’estranger. 
És un percentatge baix si ho comparem amb el 12,2 % de la comarca i el 17,6 % de 
Catalunya.   
  
Quan es presta atenció al lloc de naixement de la població jove (15-29 anys), els nascuts a 
Catalunya són majoria, amb un 86,6 % del total dels joves. Els nascuts a l’estranger 
suposen un 10,7 %, enfront al 2,7 % dels nascuts a la resta de l’estat. Quan es compara el 
municipi amb la comarca i el país, es pot veure que la presència de joves nascuts a 
l’estranger és bastant més reduïda al municipi. A Catalunya, el 26,9 % dels joves ha nascut 
a l’estranger i al Bages el 20,6 %, en comparació al 10,7 % de la població de Sallent. 
 
 

Taula 1.7. Població  segons lloc de naixement Sallent 2017.  

  Nascuts a Catalunya Nascuts resta de l'Estat Nascuts a l'estranger 

  joves % joves % joves % 

Municipi 719 86,6% 22 2,7% 89 10,7% 

Comarca 19.121 77,6% 454 1,8% 5.068 20,6% 

Catalunya 791.643 70,0% 35.190 3,1% 303.911 26,9% 

Elaboració pròpia: Font: IDESCAT. 

 
Tanmateix, quan es compara amb la població total, el percentatge entre joves nascuts a 
Catalunya és bastant superior, al voltant de 10 punts percentuals. També trobem una 
notable diferència entre els nascuts a la resta de l’estat, on el total de la població és del 
16,3 %, enfront del 2,7 % de la població jove. Per l’altra banda, entre els i les joves hi ha un 
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percentatge major de nascuts a l’estranger, al voltant dels 4 punts percentuals, en 
comparació al total de la població.   
 

Taula 1.8. Població anys segons lloc de naixement. Sallent, 2017. 

  
Nascuts a Catalunya Nascuts resta de l'Estat 

Nascuts a 
l'estranger 

Total Població 5.067 76,8% 1.070 16,2% 457 6,9% 

Joves (15-29 anys) 719 86,6% 22 2,7% 89 10,7% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT 

 

Gràfic 1.6. Població de Sallent segons lloc de naixement, 2017. Total població vs Joves 
(15-29anys). 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades:  IDESCAT 

 
Quan s’observa l’evolució del lloc de naixement de la població jove, es veu com els últims 
anys el percentatge de gent jove nascuda a l’estranger ha augmentat entre el 2001 i el 
2011, passant del 2,6 % al 12,4 %. L’any 2017 el percentatge s’ha estabilitzat i es situan 
entorn del 11 %. Aquest augment de la població nascuda a l’estranger ha estat a costa de 
la disminució de la població nascuda a la resta de l’estat, però especialment de la població 
nascuda a Catalunya, on el 2001 es situava al 93,8 % enfront el 86,6 % del 2017.  
 

Gràfic 1.7. Població jove de Sallent segons lloc de naixement, 2001, 2011 i 2017. 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

3.1.3. Moviments de població    

Les migracions són considerades aquells moviments de població humana que es 
produeixen entre diferents regions. La següent taula exposa l’evolució de les migracions 
dels joves i del conjunt de la població al municipi. Així, s’observa com el 2017 arriben més 
joves a Sallent dels que marxen. Concretament, el saldo de persones joves que arriben al 
municipi és de 45 joves, mentre que pel total de la població el saldo positiu puja a 78 
persones.   
 
Si comparem aquests saldos migratoris respecte els anys 2011 i 2006, s’observa com el 
saldo de la població jove el 2017 és significativament superior, amb més de 20 persones. 
El mateix augment es dóna en el conjunt de la població, que passa de tenir uns saldos 
lleugerament negatius a un de significativament positiu, com hem indicat en el paràgraf 
anterior.  
 

Taula 1.9.  Migracions dels joves de 15 a 29 anys i del conjunt de la població.   
Sallent. 2006, 2011 i 2017. (núm. absoluts) 

 2006 2011 2017 

 arriben marxen saldo arriben marxen saldo arriben marxen saldo 

Joves de 15 a 29 anys 90 68 22 70 51 19 64 19 45 

Total població 253 254 -1 224 236 -12 233 155 78 

 Elaboració pròpia. Font: dades de Moviments Migratoris. IDESCAT. 
 

 

Gràfic 1.8.  Saldos migracions internes de Sallent, 2006, 2011 i 2017. 

 
 Elaboració pròpia. Font: dades de Moviments Migratoris. IDESCAT. 

 

 

L’anàlisi de la migració, és a dir, els moviments de població que es produeixen entre 
diferents països, ajuda a la interpretació de col�lectius particulars. La següent taula permet 
conèixer la reconfiguració de la població jove esmentada en els apartats anteriors.    
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Taula 1.10. Dades generals sobre població i joves de 15 a 29 anys de nacionalitat 
estrangera. Sallent, Bages i Catalunya 2017. (dades absolutes i percentatges) 

 PNE JNE JNE (-rUE) %PNE/total P %JNE/J %JNE/PNE 

Sallent 365 66 42 5,5% 8,0% 18,1% 

Bages 17.798 3.054 2.301 10,2% 12,4% 17,2% 

Catalunya 1.041.362 236.610 181.156 13,8% 20,7% 22,7% 

Elaboració Pròpia. Font: IDESCAT 

 

PNE 
Població nacionalitat 

estrangera 
          

JNE Població jove de 15 a 29 anys nacionalitat estrangera       

JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE   

%PNE/total 

P 
Proporció de població de nacionalitat estrangera respecte el conjunt de la població   

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total dels joves   

%JNE/PNE 
Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de població de 

nacionalitat estrangera 

 

 

El 8,0 % de la població jove del municipi el 2017 té nacionalitat estrangera. Si es compara 
el municipi amb la comarca i el país, es pot veure que la presència de joves amb 
nacionalitat estrangera hi és més reduïda -a Catalunya és de 20,7 % dels joves i al Bages 
del 12,4 %-. 
 
Quan s’analitza la població jove de nacionalitat estrangera per grups de d’edats, s’observa 
que el grup de joves d’entre 20 i 34 anys és el més nombrós amb 59 joves, seguit del grup 
d’entre 25 i 29 anys, amb 29.  

 
Gràfic 1.9. Joves de 10 a 34 anys de nacionalitat estrangera per grups d'edat 

quinquennals. Sallent, 2017. 

 
Elaboració Pròpia. Font: Padró continu de població. IDESCAT. 

 

 
Quan comparem per continents, el principal origen dels joves de nacionalitat estrangera és 
de la resta de la Unió Europea (menys Espanya) amb un 36,4 %, seguint dels de 
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procedència d’Àfrica amb el 34,8 %. Els menys nombrosos són els joves amb procedència 
d’America del Nord i Central amb un 4,5 %. 

 
Taula 1.11. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons  continent d'origen i 

per grups d’edat. Sallent, 2017. 
 

  
Resta 
UE 

Resta 
d'Europa 

Àfrica 
Amèrica del Nord 

i Central 
Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

De 15 a 19 anys 7 3 4 1 2 2 

De 20 a 24 anys 7 1 8 0 2 0 

De 25 a 29 anys 10 1 11 2 1 4 

Total 25-29 24 5 23 3 5 6 

% 36,4% 7,6% 34,8% 4,5% 7,6% 9,1% 
Elaboració pròpia. Font: dades del Padró continu de població. IDESCAT. 

 

Al contrastar-ho amb la comarca i el país, s’observa que la presència de joves procedents 
de la resta de la Unió Europa és significativament major a Sallent (36,4 % davant el 24,7 % 
de la comarca i el 23,4 % de Catalunya). En canvi, el col�lectiu d’Amèrica del Sud hi té 
menor presència, al voltant de 10 punts percentuals en comparació al Bages i a Catalunya. 
També destaca la presència de joves procedents d’Àfrica tant a Sallent com, en general, a 
la comarca del Bages, amb percentatges superiors a la resta de Catalunya.  

 

 

Gràfic 1.10. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent d'origen. 
Sallent, Bages i Catalunya, 2017. 

 
Elaboració pròpia. Font: dades del Padró continu de població. IDESCAT. 
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3.2.  Educació i nivells d’instrucció 

 
3.2.1 Polítiques i recursos municipals en l’àmbit de l’educació 
 

a) Recursos 
municipals 

  
Actualment, Sallent disposa de (4) 3 llars d’infants; 3 CEIP’s; 1 IES i 1 escola municipal de 
música.  
 

• L’Institut  Llobregat és un centre d’ensenyament públic que imparteix:  
- Educació secundària obligatòria.  
- Batxillerat: ciències de la naturalesa i de la salut, tecnologia, humanitats, 

ciències jurídiques i socials.  
- Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà: dos 

cicles formatius en l'àmbit de les activitats comercials i l'electromecànica 
- Cicles formatius de formació professional específica de grau superior: en 

l'àmbit de  transport i logística.  
 
 

• L’escola municipal de música Cal Moliner és un centre d’ensenyament municipal 
que imparteix ensenyaments dels tres anys fins a adults. 

 
En la següent taula es pot observar el nombre d’alumnes i centres al municipi de Sallent en 
el curs 2015-2016. Les dades indicades corresponen als centres educatius de titularitat 
municipal que estan reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Per tant, les dades no inclouen tota l'oferta formativa disponible al municipi.  

 
Taula 2.1.  Centres i alumnat curs 2015/2016 Sallent * 

Curs 
2015/16 

Infantil Primària ESO Batxillerat FP Grau Mig 
FP Grau 
Superior 

Alumnat 179 283 233 80 55 18 

Centres 3 3 1 1 1 1 
Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 

*centres educatius de titularitat municipal 
 

b) Polítiques de joventut en l’àmbit de l’educació  
 

A continuació es fa un recull dels diferents projectes i polítiques relacionades amb l’àmbit 
de l’educació existents a Sallent:  
 

Nom Descripció  
Projecte SABANA Va destinat als joves amb dificultats d’aprenentatge; principalment 

alumnes que cursen 3r i 4t d’ESO a l’INS Llobregat. Aquest projecte 
consisteix en desenvolupar un 40 % de la jornada lectiva en empreses. 
Aquestes empreses poden ser de Sallent, Balsareny o Navàs, en 
funció del municipi de residència del jove estudiant.   

Projecte de millora de l’èxit 
escolar 

Es tracta d’ajudar a fer la transició Escola-Institut. Hi participen els 
alumnes de 6è de les escoles i els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut. 
Aquesta transició es fa amb trobades dels alumnes de 6è a l’Institut i es 
dinamitzen amb diferents continguts d’interès de l’alumnat o els propis 
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centres. 
Pisos per a estudiants 
Universitaris 

l’Ajuntament disposa de dos pisos a la ciutat de Barcelona, on els joves 
estudiants poden sol�licitar quan s’obre convocatòria (mitjançant bases) 
i s’adjudica les places per sorteig. En total es poden arribar a cobrir 6 
places. 

Cursos Proves d’Accés des de l’Ajuntament i amb el suport de la Diputació de Barcelona, 
s’ofereixen cursos de preparació d’accés a: 

o Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM). 

o Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). 

o Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS). 

o Accés a la Universitat. 

Tallers del catàleg de DIBA Es sol�liciten diferents tipus de tallers per desenvolupar a l’Institut i/o 
per a estudiants del centre. Aquests són de Salut i Competències Claus 
(robòtica a la UPC Manresa), principalment. 

Projecte DELOS Mesures alternatives (serveis a la comunitat) per a joves que hagin 
comés algun tipus de falta greu a l’institut i com a mesura alternativa a 
l’expulsió. És l’educadora social la que valora el cas i deriva el jove. 

Ajuts Econòmics Per a material escolar, llibres de text, activitats extraescolars, colònies 
esportives, casals,... 

SIAF Centre obert. Atenció a joves de 1r i 2n d’ESO. 
 
 
 
3.2.2 Realitat juvenil en l’àmbit educatiu 
 
A continuació s’exposen un seguit de dades que ens permetran conèixer el nivell 
d’instrucció al municipi i els alumnes matriculats, com també la percepció dels joves i dels 
agents entrevistats sobre la realitat educativa de Sallent, per tal de detectar mancances i 
possibles propostes d’actuació.  
 
 
Nivell d’instrucció 
 
Quan observem el nivell d’instrucció de la població de Sallent, destaca l’alt índex de 
persones que assoleixen l’educació secundària, amb un 37,0 % de la població el 2011. A 
més, si es comparen els resultats respecte el 2001, es produeix un augment substancial de 
les persones que obtenen batxillerat superior o estudis universitaris. Aquest bon índex 
d’instrucció ve acompanyat, conseqüentment, d’una reducció del nivell de les persones que 
només obtenen estudis primaris, que passa del 24,4 % el 2001 al 15,1 % el 2011, i 
s’aconsegueix reduir el nombre de persones sense estudis i que no saben ni llegir ni 
escriure. Per tant, es pot parlar d’una tendència positiva on cada vegada més persones 
opten pels estudis superiors. 
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Gràfic 2.1.  Nivell d’instrucció població de 16 anys i més a  
Sallent, 2001-2011. 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

Tot i que la tendència del nivell d’instrucció respecte el 2001 és positiva, quan es compara 
el nivell d’instrucció amb la resta del territori s’observa com Sallent té percentatges inferiors 
en estudis superiors. El 2017, només un 9,8 % de la població disposava d’estudis 
universitaris, en comparació del 15,4 % de la comarca i el 20,3 % de Catalunya, el que 
suposa una diferència de més de 10 punts percentuals. Per altra banda, Sallent té 
percentatges més elevats de població sense estudis i amb educació primària, el que posa 
de manifest que, tot i la tendència positiva dels darrers anys, té encara marge de millora 
per tal d’arribar als nivells d’instrucció com els de la resta de Catalunya.  

 
Gràfic 2.2.  Nivell d’instrucció població de 16 anys i més a  

Sallent, Bages i Catalunya, 2011. 
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Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

 
Percepció envers l’àmbit educatiu 
 
L’àmbit educatiu és una de les primeres realitats que ha de fer front la gent jove. Aquest 
constitueix un element cabdal en el seu desenvolupament tant professional com humà. La 
qualitat i l’oferta educativa a la que poden accedir els i les joves suposa un dels elements 
principals que configurarà el seu futur. D’aquí la importància d’oferir una oferta educativa 
variada i de qualitat, que pugui satisfer les necessites i inquietuds de la gent jove, alhora 
que els prepari amb les capacitats per afrontar els reptes de la transició a la vida adulta.  
 
A Sallent, com s’ha comentat, té uns nivells d’instrucció superior per sota de la mitjana de 
Catalunya. Tot i així, des de les institucions valoren positivament l’oferta educativa actual al 
municipi. A grans trets es considera que la formació és reduïda, però en tot cas té tot el 
que ha de tenir un poble petit. Es comenta que l’ESO i el Batxillerat funcionen bé. Hi ha 
alguns cicles formatius que han canviat amb els anys en funció de la demanda. Hi ha 
cursos de preparació per a les proves d’accés a la universitat, etc. Alguns entrevistats 
destaquen que la formació professional que hi ha està molt orientada al tipus de feines que 
s’ofereixen al territori, com per exemple la mina.  
 

En general es considera que hi ha poques opcions després del Batxillerat, i existeix l’opinió 
que caldria obrir més cicles formatius, sobretot de grau mitjà. Es considera que en pobles 
com Sallent no es pot posar una universitat, però es lamenta que és una pena que hi hagi 
tanta gent que hagi d'anar lluny, a Barcelona o a Vic a estudiar el que li agrada.  
 
 
Oferta formativa i qualitat de l’educació  
 
En general, els entrevistats consideren que hi ha suficients recursos en relació a l’oferta 
educativa, tenint present la dimensió del municipi. A partir de batxillerat, l’oferta educativa i 
formativa del municipi és molt reduïda i els joves tenen assumit que, per seguir estudiant, 
hauran de marxa fora de la ciutat.  
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Malgrat que Sallent és un municipi petit, alguns entrevistats consideren que manca oferta 
formativa després de l’ESO, sobretot referent a l’oferta de graus de formació professional. 
Des de l’equip tècnic de l’Ajuntament es creu que el municipi podria absorbir més cicles 
formatius de grau mitjà. Es considera que cicles formatius de grau superior no faria falta, ja 
que n’hi ha molts i molt variats a Manresa i a la FUB (Fundació Universitària del Bages). 
 
D’altres entrevistats consideren que en ser un poble petit ben a prop d’una ciutat com 
Manresa, no tindria sentit obrir molts cicles formatius, ja que no hi hauria demanda. A més, 
es comenta també que molts pobles de la comarca tenen cicles formatius variats, i que els 
alumnes interessats en fer-los es van movent. Per això consideren que no és viable posar 
molts cicles a cada un dels pobles.   
 
En relació a la qualitat de l’educació del municipi, trobem que els entrevistats més joves 
consideren que el nivell educatiu de les escoles i l’institut és bo, però que podria millorar. 
Es queixen principalment del mal estat de les instal�lacions. Així mateix, alguns dels joves 
opinen que els professors no han evolucionat les tècniques educatives des de fa temps. 
Aquestes opinions contrasten amb l’opinió dels tècnics entrevistats, que exposen que, 
tenint en compte els recursos disponibles, la qualitat de l’educació és molt bona. 
 
Entre les necessitats i les preocupacions de la gent jove, trobem que una majoria fan 
referència a l’àmbit educatiu, concretament a la preocupació per aprovar els exàmens i els 
cursos. Així, recursos de reforç escolar o repàs no obligatori figuren entre demanes de la 
joventut.   
 
A part, els i les joves demanen més varietat en l’oferta educativa actual, i no només de 
l’oferta d’educació reglada, si no també ampliar l’oferta no reglada, com cursos d’idiomes, 
de suport a l’estudiant o habilitats comunicatives. Tot i això, algunes veus consideren que 
últimament a l’Ajuntament s'han posat les piles, i que actualment es poden trobar cursos 
com el curs de monitor de lleure, curs d'aparadors, etc. Com a proposta dels joves, es 
demana que es posi  un batxillerat artístic, un cicle formatiu d’informàtica, més edicions de 
la titulació de monitor i algun curs de manipulador d'aliments. 
 
Per altra banda, es comenta que l’Ajuntament hauria de treballar més en la qüestió dels 
serveis de transport públic, per tal que la gent no hagi d’utilitzar el cotxe i pugui anar en 
bus. Es comenta que el transport públic per moure’s de Sallent és nefast.  

 

 
 Recursos d’orientació acadèmica  
 
Es detecta que, tot i haver-hi diversos recursos existents per a joves en l’àmbit educatiu, 
com el servei d’orientació acadèmica, són pocs els que en tenen coneixement i, encara 
menys, els que l’utilitzen. S’exposa que s’hauria de fer un esforç en promocionar i fer 
difusió dels recursos entre la gent jove com, per altra banda, ajudar amb l’acompanyament 
per part dels professionals per tal que la barrera d’accés a aquests recursos sigui menor.  
 
Els entrevistats, en general, només coneixen el servei d’orientació acadèmica del propi 
centre educatiu. Es destaquen les sessions d’orientació realitzades al mateix institut. Es 
comenta que aquestes sessions serveixen per obrir el ventall i que la gent ja es va buscant 
la vida per Internet, directament a les universitats o als centres educatius. 
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3.2.3. Demandes i propostes d’intervenció dels agents i joves  
 
A continuació s’exposen les principals demandes dels joves i tècnics en l’àmbit de 
l’educació: 

• Es demana que es millori i s’ampliï l’oferta de formació no reglada amb cursos 
d‘idiomes, com també l’oferta d’educació artística. 

• Xerrades informatives sobre educació i àmbit laboral.  

• Ampliar els cicles formatius del municipi.  
• Oferir serveis de suport a l’estudiant, com classes optatives de reforç.  

• Es proposa fer un batxillerat artístic, un cicle formatiu d’informàtica, més edicions 
de la titulació de monitor i algun curs de manipulador d’aliments. 

• Millorar i modernitzar les instal�lacions de l’institut.  

• Més i millor difusió dels recursos d’orientació acadèmica existents. 

 

3.3. Mercat laboral i atur 
 

3.3.1. Polítiques i recursos municipals 
 
Entre els recursos que disposa Sallent per a la cerca de feina, ocupació i emprenedoria, 
els tècnics de l’Ajuntament destaquen:  
 

Nom Descripció  
Orientació laboral per a 
joves 

 

Plans d’Ocupació Local   
Coordinació i difusió 
d’ofertes de treball 
 

 
 

Pràctiques a les empreses 
 

 

Projecte Turn ON El projecte Turn ON és una iniciativa de l'Ajuntament de Sallent que 
pretén activar els joves del poble desocupats -d'entre 16 i 25 anys-, 
oferint-los una formació teòrica i pràctica per entrar en el món laboral.  
L'objectiu és la rehabilitació d'un edifici patrimoni de l'ens. Per tant, es 
tractaran aspectes relacionats amb la construcció, fusteria, lampisteria, 
pintura i jardineria. El projecte té la durada d'un any i s'atorgarà una 
ajuda econòmica als joves integrants. 

Emprenedoria • Segona edició de la jornada Start Life. Actualment s’ha replantejat 
el projecte i l’anomenem “Lidera’t més enllà de l’aula” Té per 
objectiu dotar a les persones joves d’eines per empoderar-los 
personalment en la presa de decisions en la seva trajectòria vital. 
Amb un millor nivell d’autoestima i autoconeixement per tal de 
poder-les afrontar.  

• Realització de tallers/jornades per donar respostes a les 
necessitats dels joves emprenedors. 
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3.3.2. Anàlisi de la realitat juvenil  
 

A continuació es presenten un seguit de dades per tal d’analitzar la situació dels joves en 
el mercat de treball al municipi, concretament s’exposen les dades d’atur i contractació 
juvenils, com també la percepció dels agents i els joves participants en l’elaboració del Pla 
Jove.  
 
Atur juvenil 
 
La taxa d’atur registrada a gener del 2018 és a Catalunya del 12,4 %, al Bages del 12,2 % i 
a Sallent del 10,9 %. Així, Sallent té una taxa d’atur inferior a la resta del territori, per la 
qual cosa es pot dir que parteix d’una situació més favorable que la resta de la comarca i 
Catalunya en l’àmbit laboral.  
 
Quan es mira la taxa d’atur per sexe, es pot veure que l’atur femení supera al dels homes 
en més de 5 punts percentuals. Així, la taxa d’atur femení es situa en el 13,6 %, enfront del 
8,4 % dels homes. Aquesta diferència és una constant en tot el territori, tot i que està més 
accentuada al municipi.  

 

 

 

Taula 3.1.Taxa d’atur registrat segons sexe. Sallent, gener 2018. 
                             Homes Dones Total 

Sallent 8,4 % 13,6 % 10,9 % 

Bages 10,5 % 14,0 % 12,2 % 

Catalunya 11,5 % 13,0 % 12,4 % 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

Referent a la taxa d’atur per franges d’edat, la taxa d’atur més elevada el 2018 la trobem 
entre els joves menors de 25 anys, amb un 12,0 % i, sobretot, entre el majors de 54 anys, 
amb un taxa  del 22,8 %.  En canvi, la taxa d’atur més baixa es situa entre les franges 
d’edat de 25 a 44 anys.  
 
 

Taula 3.2. Atur registrat per edat. Sallent, gener 2018. 
Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 14,6% 14,1% 14,4% 

De 25 a 34 anys 6,9% 12,4% 9,6% 

De 35 a 44 anys 4,5% 6,7% 5,6% 

De 45 a 54 anys 8,0% 10,6% 9,2% 

De 55 a 64 anys 15,1% 31,2% 23,0% 

TOTAL 8,4% 13,6% 10,9% 

Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 

 

 

Quan es mira l’evolució històrica de la taxa d’atur, es veu un creixement fins el 2014, 
arribant al 18,3 % de la població. A partir d’aquest any, s’observa un canvi de tendència i la 
taxa d’atur comença a disminuir paulatinament, fins a arribar al 10,9 % el 2018. Així doncs, 
en els darrers 5 anys la taxa d’atur s’ha reduït al voltant de 8 punts percentuals, el que 
suposa una disminució molt significativa i que sembla continuar durant el 2018.  
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Gràfic 3.1. Evolució de la taxa d’atur registrat 2009 a 2018* 
Sallent  

 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT  

 

Per altra banda, quan s’observa les persones a l’atur de mitjana anual a Sallent, es 
constata com el 2009 es produeix un augment elevat, passant de 445 a 689 persones en 
un sol any, el que implica un increment de 244. El punt àlgid es situa en els 839 aturats 
registrats el 2013. Tanmateix, a partir del 2014 comença un descens continuat, fins arribar 
als 488 el 2017.  
 
Pel que fa l’evolució de la població jove a l’atur, s’observa un descens progressiu des de 
l’any 2009, any on va assolir el seu màxim amb 157 persones. Des de llavors, la població 
jove s’ha anat reduint any rere any fins arribar a les 68 persones el 2017, el que significa 
un descens de 89 persones. Així, mentre el 2009 el percentatge de la població jove 
respecte al total arribà a un 22,8 %, el 2017 el percentatge havia baixat fins al 14,0%. 
Aquesta disminució ve donada, entre altres coses, per la pèrdua de la població jove que 
s’ha registrat al municipi en els darrers anys.  
 
Gràfic 3.2. Evolució de l’atur registrat de la població jove i població total de Sallent 2005 -

2017 (valors absoluts, mitjanes anuals)* 
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Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 
  

 

En resum, Sallent presenta una taxa d’atur menor que la resta del territori. Quan es mira la 
seva evolució, s’observa que arran dels inicis de la crisi, al voltant del 2009, l’atur 
experimenta un creixement fins al 2013. Aquest últim any sembla estabilitzar-se i comença 
una tendència a la baixa fins el 2018.  
 

Contractació juvenil 
 
La següent taula ens mostra l’evolució de la contractació registrada jove, la qual va tenir 
una disminució significativa el 2009, any on un 42,5% de tota la contractació registrada era 
població jove, 7 punts percentuals menys que l’any anterior. Aquest percentatge ha anat 
oscil�lant fins el 2013. Des de llavors, s’observa un augment any rere any, fins arribar als 
48,45% el 2017, provocant que quasi la meitat de la contractació registrada sigui a 
persones entre 16 i 29 anys. Tanmateix, s’haurà d’esperar als propers anys per veure si 
aquesta recuperació es quelcom puntual o una tendència consolidada.  

 

 

 
Taula 3.3. Evolució de la contractació registrada entre els joves, per grups d’edat. 

Sallent, 2006-2017.  

  16 - 19 20 - 24 25 - 29 
Contractació 

16-29 
Total 

Contractació 

% 
Contractació 

16-29 

2006 304 485 485 1.274 2.452 52,0% 

2007 275 540 552 1.367 2.691 50,8% 

2008 259 562 578 1.399 2.824 49,5% 

2009 103 266 344 713 1.677 42,5% 

2010 145 396 387 928 2.109 44,0% 

2011 184 332 403 919 1.972 46,6% 

2012 143 345 429 917 2.007 45,7% 
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2013 77 426 460 963 2.194 43,9% 

2014 103 454 508 1.065 2.543 41,9% 

2015 110 530 478 1.118 2.560 43,7% 

2016 155 578 546 1.279 2.940 43,5% 

2017 477 983 675 2.135 4.415 48,4% 

Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 

 
 

Gràfic 3.3. Evolució de la contractació registrada entre els joves, per grups d’edat. 
Sallent, 2010-2017. 

 

 
Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 

 

. 

Percepció de l'àmbit laboral juvenil 
 
El treball és, a dia d’avui, sens dubte, un dels temes que més preocupació genera en el 
col�lectiu jove i a la societat en general. D’ençà va començar la crisi econòmica, la manca 
de feina és una constant a la major part dels municipis de Catalunya. Tot i que en les 
dades estadístiques de Sallent s’observi un tendència a la baixa de l’atur juvenil, hi ha un 
consens generalitzat sobre la dificultat que té la gent jove per treballar al municipi.  
 
Es comenta que, tot i l’existència d’un teixit industrial a la zona, és difícil que els joves es 
puguin desenvolupar laboralment al municipi. Alguns dels agents entrevistats comenten 
que, mentre una persona està estudiant, pot trobar algun tipus de feina puntual, però que 
professionalment aporten poc i no tenen futur. Un cop finalitzat els estudis, és difícil trobar 
una feina digne i estable al municipi.  

Tots els entrevistats coincideixen que la gent jove té molt complicat poder treballar al 
municipi. De fet, es comenta que la majoria de gent ha de marxar-ne a d’altres. Una de les 
entrevistades, per exemple, comenta que del seu grup d’amistats només ella treballa a 
Sallent. La majoria busquen feina a Manresa, a Vic, a Barcelona o als pobles del voltant. 
Es comenta en aquest sentit que existeix un gruix important de joves que treballen i viuen 
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fora de Sallent entre setmana i que el cap de setmana tornen i que, si l’oferta laboral i 
cultural fos més atractiva, segurament no marxarien.  

També, es destaca que la població no s’escapa del context laboral general i les principals 
feines que opta la gent jove són precàries, amb sous baixos, molta flexibilitat i contractes 
temporals i sense massa projecció professional. Només es poden incorporar al mercat de 
treball amb alguna feina esporàdica, però poca gent en poden trobar una de ben pagada, 
del que li agrada, indefinida, etc. Es lamenta que, en general, amb aquests tipus de feina 
no s’obté un sou mitjanament digne i que es fa difícil mantenir-se. Per trobar això 
normalment han de marxar. 
 
Entre les feines disponibles per al jovent, els entrevistats remarquen que es concentren 
bàsicament en el sector serveis, com el comerç o les fàbriques dels polígons. Així, les 
principals feines que poden accedir són de cambrer, repartidor, de producció, als 
magatzem, en bars, tallers mecànics, supermercats, a la mina, a les naus industrials de 
Cabrianes i al voltant de Sallent. Majoritàriament, les feines que poden accedir són d’un 
perfil professional de baixa qualificació, que no sempre s’ajusta a les seves aspiracions 
laborals.  

També es comenta que Sallent és un poble petit al costat d’una ciutat com Manresa, amb 
més oferta i més moviment de gent, i que el principal problema és no poder moure’s de 
manera decent amb transport públic.  

Dels recursos disponibles que ofereix l’Ajuntament per tal de millorar la situació laboral, 
principalment es destaca el projecte Turn On. Un dels entrevistats en forma part i comenta 
que es troba molt còmode i s’ha sentit molt ben acompanyat. A més, veu possibilitats de 
futur a nivell de feina. És un projecte que es realitza des de fa 3 anys, i la valoració que 
se’n fa des de l’Ajuntament és molt positiva ja que, a part de la formació pertinent, es 
realitza la tasca d’orientació i assessorament que molta gent jove amb un nivell baix 
d’estudis necessita.  
 
Per altra banda, un dels entrevistats comenta que l'Ajuntament, en projectes de foment de 
l’ocupació que promou, demana moltes condicions i requisits per poder treballar (carnets 
de manipuladora, conduir, idiomes, etc.). Es considera que seria convenient que des de 
l’Ajuntament es facilités d’alguna manera poder accedir a aquestes ofertes de treball.  
 
Una de les propostes que sorgeix a l’hora de millorar l’ocupació dels joves al poble, és la 
possibilitat de firmar convenis amb les empreses del municipi per tal que un percentatge de 
la plantilla hagi de ser del municipi. Tanmateix, també es comenta que això es va intentar 
amb Stradivarius, i després va resultar que es va apuntar molt poca gent. O que gent que 
s’apuntava els acabaven enviant a Terrassa pel seu perfil i experiència.  
 
 
 

3.3.3. Demandes i propostes d’intervenció dels agents i joves.  
 
Entre els joves i tècnics participants, han manifestat les següents demandes o propostes 
d’intervenció:  
 

• Ampliar la Borsa de Treball. 
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• Xerrades informatives sobre temes laborals. 

• Millorar i ampliar determinada oferta de formativa en competències laborals, com 
elaborar currículums, parlar en públic, informàtica, etc.  

• Ajudes pels joves emprenedors. 

• Polítiques laborals per tal millorar la integració dels joves en el món laboral.  

 

 

 

3.4. HABITATGE 

 
3.4.1. Polítiques i recursos municipals 

 
Recursos disponibles a Sallent per a la cerca d’habitatge i l’emancipació. 
 
Pisos per a estudiants universitaris: l’Ajuntament disposa de dos pisos a la ciutat de 
Barcelona, on els joves estudiants poden sol�licitar-ne quan s’obre la convocatòria 
(mitjançant bases) i s’adjudica les places per sorteig. En total es poden arribar a cobrir 6 
places. 

 
3.4.2. Anàlisi de la realitat juvenil en l’àmbit de l’habitatge i l’emancipació 

 

El procés de transició domiciliària, o sigui, abandonar la casa de la família d’origen i 
establir-se en una nova llar, esdevé un dels esdeveniments més importants en el procés 
d’emancipació de les persones joves en la seva transició cap a la vida adulta. Tot i això, 
malgrat representar un important punt d’inflexió en les vides juvenils, la dificultat d’accés a 
l’habitatge d’aquestes dues darreres dècades ha provocat, per una banda, que l’edat 
d’emancipació s’hagi endarrerit considerablement en els darrers anys i, per l’altra, que el 
procés d’emancipació, conjuntament amb la transició al mercat laboral, hagi constituït un 
dels reptes més difícils per als joves en el seva transició a la vida adulta.  

 
No es disposen de dades ni d’estimacions del nombre de joves que poden estar 
emancipats a Sallent. Les bases de dades municipals tampoc disposen d’aquesta 
informació actualitzada. Per tant, a continuació es mostren tres dades bàsiques del parc 
d’habitatges del municipi: el total d’habitatges principals; el percentatge de pisos principals 
per règim de tinença; i l’evolució dels habitatges iniciats de nova planta, on es reflexa 
també els habitatges de protecció oficial.  
 
Quan s’observa els habitatges familiars per tipus, veiem que a Sallent el percentatge 
d’habitatges principals és significativament menor que el de la comarca i a Catalunya. En 
canvi, el percentatge de pisos buits és major, arribant als 10 punts percentuals quan es 
compara amb Catalunya. En total a Sallent es troben 843 habitatges buits, un 21,9 % dels 
habitatges familiars del 2011.   
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Taula 4.1. Habitatges familiars. Per tipus, 2011. 
  Sallent Bages Catalunya 

Principals 2.718 70,8% 70.852 73,9% 2.944.944 76,2% 

Secundaris 280 7,3% 6.010 6,3% 470.081 12,2% 

Buits 843 21,9% 18.955 19,8% 448.356 11,6% 

Total 3.841  95.817  3.863.381  

                    Elaboració pròpia. Font: IDESCAT.  

 

 
De la mateixa manera, també s’observen petites diferències en el règim de tinença entre 
Sallent i la resta del territori, on el percentatge de pisos de lloguer en relació a tots els 
habitatges principals és menor respecte a la comarca i a Catalunya. Així, el 2011 un 13,0 
% dels habitatges eren de lloguer enfront el 18,0 % de la comarca i el 19,8 % de 
Catalunya. 
 
 

Taula 4.2. Habitatges familiars principals. Per règim de tinença, 2011. 

  Sallent Bages Catalunya 

De propietat 2.088 76,8% 53.326 75,3% 2.188.657 74,3% 

De lloguer 354 13,0% 12.768 18,0% 582.701 19,8% 

Altra forma 277 10,2% 4.759 6,7% 173.586 5,9% 

Total 4.119   4.119   2.944.944  
                     Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 
 
Per altra banda, quan s’analitza el tipus d’habitatges construïts, s’observa que durant el 
període 2000-2017 els habitatges iniciats de nova construcció a Sallent van estar 
majoritàriament vinculats a l’oferta privada.  
 
El màxim d’habitatges iniciats es va assolir el 2006 amb 383 projectes visats. A partir 
d’aquest any, coincidint amb la crisi econòmica, s’observa una caiguda notable dels 
habitatges iniciats, només amb un repunt el 2010, amb 30 projectes. Des de llavors,  es 
veu una paralització de la construcció de nous habitatges. 
 
Els pisos de protecció oficial només tenen una presència puntual en els anys 2003 i 2010. 
A partir de llavors, no s’han promogut més pisos de protecció oficial. 
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Gràfic 4.1.  Habitatges iniciats construïts de nova planta. 
Sallent, 2000-2017. 

 
Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

Percepció en l'àmbit de l’habitatge i de l’emancipació  

Entre els agents entrevistats hi ha una opinió generalitzada que emancipar-se a Sallent no 
és fàcil. Destaquen la manca d’oferta d’habitatge de lloguer i l’elevat preu d’aquests, el que 
provoca que la gent jove, per emancipar-se, hagi de marxar del poble.   

Els i les joves coincideixen amb la visió pessimista respecte les oportunitats 
d’independitzar-se al municipi. El principal problema que remarquen és la falta d’oferta, no 
hi ha pisos de lloguer o, els que hi ha, són massa cars i no es poden permetre el seu 
pagament. Els pisos mínimament barats són vells i en mal estat. Hi ha una percepció força 
generalitzada que considera que els preus de l’habitatge a Sallent són molt més cars que a 
la resta dels pobles de la comarca. Per altra banda, es destaca la manca d’ajudes 
específiques a la gent jove per a l’emancipació.  

Un dels entrevistats comenta que de la seva colla d’amics, que són unes 60 persones, 
només 5 viuen a Sallent. La resta es troben dispersos pel territori per qüestions d’estudis i 
sobretot de feina. Una altra de les entrevistades comenta que la meitat de la seva colla viu 
fora, i l’altra meitat, la majoria encara viuen amb els pares.  

Els i les joves realitzen un seguit de propostes que facilitarien l’emancipació al municipi. La 
principal demanada es que des de l’Ajuntament es promoguin més pisos de lloguer. Es 
planteja que a Sallent hi ha molts pisos buits que es podrien posar a un lloguer assequible. 
Es planteja que l'Ajuntament podria comprar cases o oferir ajudes als propietaris si s'han 
de fer reformes per incentivar el lloguer dels seus immobles. Es podria fer un servei de 
mediació per al lloguer entre propietat i llogaters, com es fa a la Generalitat. Aquest servei 
podria donar suport o facilitar tota la tramitació del contracte. L’Ajuntament també podria 
promoure la masoveria urbana. Hi ha la percepció que es podrien fer moltes coses, però 
que existeix una inactivitat latent des de les administracions en aquest aspecte.  

Per altra banda, en relació als pisos de protecció oficial es destaca que hi ha llista d'espera 
que se’n disposa de pocs. Es proposa que se’n facin més.  
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On vol viure la gent jove 

Tot i que hi ha opinions diverses, majoritàriament es considera que hi ha un fort sentiment 
de poble per part de la gent jove que ha crescut a Sallent, i que la gent preferiria quedar-se 
a treballar i viure al poble, però que molts es veuen “forçats” a marxar. Es constata que 
molta de la gent que marxa a estudiar fora ja s’hi queda perquè han trobat feina o, 
simplement, s’han acostumat a viure fora. Però es considera que si a Sallent es donessin 
les condicions necessàries per desenvolupar una vida digne, hi tornarien.  

En general, entre els més joves afirmen que no coneixen molt bé el tema de l’habitatge, 
però que els agradaria viure a Sallent, ja que és un poble tranquil i agradable. En canvi, hi 
ha altra gent que manifesta no conèixer-ne la situació pel fet que no hi volen viure, ja que 
consideren que no hi ha gaire per fer, que és massa petit i que volen marxar a un lloc amb 
més ambient.  

 
3.4.3. Demandes i propostes d’intervenció dels agents i joves.  

 
Entre el joves i tècnics participants, han manifestat les següents demandes o propostes 
d’intervenció:  

 
- Ajudes per l’emancipació per a la gent jove.   

- Ampliar l’oferta de pisos de lloguer disponibles al poble. Aquests s’haurien d’oferir a 

preus assequibles per als joves.   

- Promoure altres tipus d’accés a la habitatge, com la masoveria urbana.  

- Acabar totes les obres, concretament les obres dels pisos davant del pavelló i 

acabar el pont. 

 

3.5. Oci i cultura 
 

3.5.1. Polítiques i recursos municipals d’oci i cultura  
 
En termes culturals, a Sallent trobem els següents equipaments:  
 

• La Biblioteca Municipal: disposa d’un fons documental que es renova 
constantment, és de lliure consulta i la majoria de documents es poden emportar en 
préstec. Els serveis que ofereix són els següents: informació, consulta, préstec, 
préstec interbibliotecari, espais d’estudi,  Internet, xarxa sense fils Wi-Fi, activitats i 
formació d’usuaris.  
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• Fàbrica Vella: Sala polivalent on es realitzen tots tipus d’activitats culturals i 
artístiques. 
 

• Escola Municipal de Música Cal Moliner: Classes de totes les especialitats 
instrumentals (no gratuït). 
 

• Casals Cívics Generalitat: Es realitzen diferents activitats, cursos i tallers. És un 
espai polivalent de lleure, i també un espai per a professionals per fer accions per a 
joves. Disposa d’un bar a preus populars. 

 
• L’Ateneu Popular Rocaus: És un espai cultural i social, des del qual es realitzen 

activitats que dinamitzen el jovent el municipi.  
 
 

 
Polítiques de joventut en l’àmbit de la cultura i oci  
 
Des de l’Ajuntament s’anomenen les següents polítiques i programes relacionats en l’àmbit 
de la cultura i de l’oci al municipi:  
 
Nom Descripció  
Taula Tècnica Comarcal de 
Joventut: 

El personal tècnic i dinamitzador de joventut de la Comarca del Bages 
es reuneix bimensualment per tal de consensuar accions i realitzar 
projectes comarcals, alguns d’ells ja consolidats, com són la Trobada 
de Delegats i Delegades del Bages i la Fira de l’Estudiant a Manresa. 
 

Pensa Jove -PIDCES • Dinamització de la informació en el centre d’educació secundària 
de Sallent, INS Llobregat. Aquest projecte consta de tres línies 
d’actuació: 

o Punt al pati: Punt d’Informació Juvenil a l’hora del pati. 
Un dia a la setmana el servei es trasllada al centre amb 
informació diversa d’interès per al jovent. Aquesta 
informació pot ser de diferents àmbits: cultura, educació, 
oci i lleure, salut. És un servei d’autoconsulta. 

o Corresponsals: Els alumnes delegats i delegades de 
cada aula passen pel pati a recollir una informació que 
se’ls ha preparat amb l’objectiu de transmetre-la a la resta 
de companys de l’aula.  

o Tallers a les tutories: Cada curs es presenta a l’equip 
directiu del centre, un catàleg d’activitats i serveis, en el 
qual s’ofereixen tallers dinamitzats pel mateix/a 
dinamitzador/a juvenil, en l’horari de tutoria i que tracta 
diferents temes socioeducatius adequats als diferents 
cursos i etapes vitals de les persones joves. 

Servei d’Informació 
Juvenil 

• És un servei municipal on els joves s’hi poden adreçar a demanar 
informació de diferents àmbits, com ara educació, cultura, salut, 
habitatge, oci i lleure... Aquesta atenció és personalitzada i directe. 

o Dinamització de l’Espai Jove: Programació d’activitats i 
tallers per als joves sallentins. 
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3.5.2. Anàlisi de la realitat juvenil en l’àmbit de l’oci i la cultura 

A continuació s’analitza la situació de la cultura i l’oci a Sallent en relació al joves. 
Concretament, s’abordaran les activitats destinades a la gent jove, el lloc de trobada i les 
activitats que realitzen en el seu temps de lleure i d’oci.  

 
 
Lloc de trobada dels joves 

En general, es destaca que manca un espai i un equipament específic on es pugui reunir la 
gent jove, el qual esdevé un dels principals reclams del col�lectiu al municipi. Així, diverses 
persones assenyalen que faria falta un casal jove amb jocs o algun lloc tancat on s’hi 
pogués passar estones lliures. Sobretot a l’hivern n’és imprescindible a fi que no hagin 
d’estar al carrer.  

Pel que fa als espais on s’hi reuneixen, es considera que hi ha molta diferència entre 
franges d'edat. Així, els més joves es reuneixen al skatepark o a diferents parcs, mentre 
que els més grans ho fan als bars o a casa dels amics.  

Es comenta que l’Espai Jove és força concorregut pels joves de 1er d’ESO. Es tracta d’un 
grup molt motivat i molt implicat que tenen moltes idees. Tanmateix, no es un espai utilitzat 
per joves de més edat. En aquest sentit, cal destacar que la dinamitzadora també gestiona 
el Consell d’Infants, per la qual cosa coneix als més petits i ja hi té confiança. Té 
l’esperança que, a mesura que passin els anys, l’Espai Jove pugui generar confiança i 
aglutinar a grups de tots els cursos de l’institut, i més grans.  

L’espai de l’Ateneu està obert a tothom, però es considera que hi ha un sector de joves 
que no se'l senten seu pel fet que és un pèl tancat i està molt polititzat. Tot i així, es 
destaca que fan moltes activitats els cap de setmana, com concerts, xerrades o +pintxos, i 
que funciona molt bé.  

Es comenta que a la Fàbrica Vella el perfil de gent és bastant gran i que cal fer mans i 
mànigues per a portar-hi la gent jove, ja que no hi ha costum o cultura de teatre. Entre els i 
les joves hi ha la percepció que, tot i que la Fàbrica Vella és un espai cultural nou, s’ha de 
pagar preus massa elevats per disposar de l’espai, i això el fa inaccessible. De fet, hi ha 
l’opinió que a Sallent hi ha bons equipaments on s'han invertit diners, però caldria 
potenciar-los, ja que no s'aprofiten prou. 

En el mateix sentit, també es comenten altres espais que es troben infrautilitzats, com el 
cas de l’Espai Fussimanya, que és un Casal Cívic de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, gestionat per l’Associació de Veïns. Està obert a tothom però únicament 
l’utilitzen els veïns i veïnes del barri. Es tracta d’un espai molt ben equipat que podria servir 
per fer moltes activitats juvenils.  

Diverses persones comenten que, abans, s’acostumava a anar a la Turbina, que era un 
espai que agradava molt. En general, hi ha força acord en què es troba a faltar la Turbina 
Gran (ara és Turbina petita, per a infants de fins a 12 anys). La Turbina petita funciona molt 
bé, però que es necessita un espai similar per a joves més grans. Es comenta que es 
podria reorientar el que era la Turbina Gran en algun altre espai de Sallent, però faltaria 
treballar la difusió. Caldria fer una bona promoció, alguna campanya molt llaminera que 
cridés l’atenció de tothom.  
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Oci i activitats per a joves 

En general, tot i que l’oferta cultural de Sallent es amplia i variada, no existeix una oferta 
cultural i d’oci estable específicament per a joves. Així, impera la percepció que l'oferta 
d’oci actual es concentra en adults i infants, i que és complicat trobar activitats dirigides a 
la franja d’entre els 18 als 30 anys.  

En general es lamenta que hi ha poca varietat d'activitats, cosa que fa que a la majoria de 
joves els avorreixi repetir cada setmana el mateix. És un poble molt viu en la Festa Major, 
Carnaval o Setmana Jove, però un cap de setmana normal no hi ha gaire oci, està tot molt 
limitat.  

Les iniciatives que més interès desperten són el carnaval i les Festes Majors. La Setmana 
Jove també es menciona com a activitat interessant, sobretot pels més joves, ja que s’hi 
apunten a partir de 1er d’ESO, i té força afluència dels joves menors d’edat. En relació a la 
Setmana Jove, es puntualitza que en la última edició no es va fer prou difusió, ja que molta 
gent no va rebre la informació necessària per apuntar-s’hi i no hi va participar, després de 
4 anys fent-ho. Pel carnaval es considera que faltarien més activitats per a la gent d’edats 
compreses entre els 16 i els 20 anys. Es fan moltes activitats per menuts i activitats per 
grans, i caldria buscar activitats per la franja del mig. Per exemple concerts, ja que els 
programats són per gent gran. 

Existeix tot un sector de gent jove que es troba molt desvinculada de l’òrbita d’acció de 
l’Ajuntament, però que fan molt pel poble: organitzen les festes alternatives (La Fumera), 
concerts, xerrades i diverses activitats a l’Ateneu. Es considera que hi ha algunes entitats 
molt actives i també molt polititzades, molt reivindicatives. Aquestes mouen a molta gent, 
però sempre del mateix cercle. En general, però, es considera que fan moltes coses a 
Sallent, en part gràcies a que hi ha un moviment molt fort de les entitats. Tot i així, hi ha la 
percepció que existeix un sector oblidat de joves que no estan a l’òrbita de l’Ajuntament ni 
de l’Ateneu, els quals que no participen en activitats del poble i que tampoc els arriba la 
informació.  

En aquest sentit, un dels entrevistats comenta que des de Cabrianes (on viu) volen crear 
una associació per motivar a que la gent jove s’interessi pels actes públics, ja que hi ha un 
alt percentatge de joves que no participen en res. Un altre dels objectius de l’associació és 
aconseguir que s’hi faci un casal de joves i que hi s’hi puguin fer activitats en les que hi 
participin tots els grups de joves.  

Per altra banda, es comenta que la gent jove de Cabrianes participa molt de les festes i 
actes de Sallent, però la gent de Sallent no va a Cabrianes. Segons l’entrevistat, hi ha un 
problema: Sallent inverteix molt en actes de festes i després la gent no hi va, perquè hi ha 
la Fumera, que és molt més suggerent. La Fumera no vol diners de l'Ajuntament, per la 
qual cosa aquest es gasta 200.000€ per Festa Majors en activitats que no en gaudeix 
tothom. Lamenta que en canvi, Cabrianes té un pressupost de 3.000€ i que amb tan pocs 
diners no es pot fer gran cosa. En aquest sentit, es considera que Sallent no ajuda a 
Cabrianes ni als joves que hi viuen.  

Un dels entrevistats afirma estar muntant una associació cultural amb perspectiva juvenil 
però per a totes les edats amb l’objectiu de fomentar la cohesió per edats, barris, 
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col�lectius, etc. Volen muntar actes potents i creatius a Cabrianes a través de subvencions 
de l’Ajuntament, i aconseguir que gent de Sallent també hi vagi. 

 
 
Oci nocturn 
 
En general, hi ha l’opinió que l’oferta d’oci nocturn que ofereix el municipi és escassa i, a 
més a més, acaba d’hora. De fet, entre els joves hi ha la percepció que no existeix gaire  
oferta d’oci nocturn, a part d’algun dels bars, algun concert puntual o la Festa Major.  
 

Es comenta que per Festes hi ha molt moviment, també per Carnaval i la Setmana Jove. 
Però fora d'això, existeix la percepció que hi ha concerts a l'Ateneu i poca cosa més. 
Aquesta manca d’oci nocturn per una part de la gent jove es tradueix en buscar altres 
opcions a fora del municipi per sortir de festa. En general, el jovent marxa del poble. 
Manresa, els pobles del voltant i, en menys mesura, Barcelona, són els llocs més 
freqüentats. Es comenta que, per anar-hi, alguns utilitzen el cotxe (o els porten), agafen 
taxi i, quan és possible, ho fan en transport públic. Tot i així consideren que, si hi hagués 
alternatives al poble, molts s’hi quedarien, ja que és més fàcil i còmode, apart que no s’han 
de preocupar del transport. 
 
Els principals afectats per la manca d’oci nocturn és el jovent menor d’edat, que no 
disposen de l’edat o dels recursos econòmics suficients per anar a un bar o agafar el cotxe 
per sortir del poble. L’única alternativa que tenen és quedar-se pels carrers i places del 
poble.  
 
Es proposa que es podria fer un espai a fi que els joves es puguin reunir, un pub amb 
espai amb billar i jocs de bar per passar la nit, comenta quelcom similar al bar Morrison 
d’Artés. 
 
 

3.5.3. Demandes i propostes d’intervenció 

Les principals demandes i propostes en l’àmbit de l’oci i la cultura són:  

• Espai de trobada juvenil/Casals Jove.  
• Ampliar l’espai patinable i millorar i ampliar l’skatepark  

• Sales privades per a celebracions o llocs on els joves puguin muntar les seves 
trobades.  

• Potenciar més activitats per a joves, tenint present totes les franges d’edat.  

• Mes actuacions musicals per a joves. Concerts amb grups que agradin als joves o 
festes amb DJ.   

• Un cinema. 
• Mes atraccions per les fires,  

• Excursions a llocs a nivell local (waterworld...).  

• Buscar un lloc que no sigui l’escorxador  per fer concerts més a prop del centre del 
poble i per a públic més jove (12-19). 

• Circuit de motocròs.  
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3.6. Igualtat i diversitat 

 
 

3.6.1. Polítiques i recursos municipals en l’àmbit de la igualtat i diversitat  

Des de l’Ajuntament s’anomenen les següents polítiques i programes relacionats en l’àmbit 
de la igualtat i la diversitat al municipi:  

Nom Descripció  
Xerrades a l’INS Xerrades de: civisme, Internet segura, educació viària, 

responsabilitat penal del menors, violència de gènere, alcohol i 
drogues, bulling. 

 
 
 

3.6.2. Anàlisi de la realitat juvenil 

En general, Sallent és un poble tranquil on no s’hi destaquen problemes de convivència. 
Quan aprofundim aquesta mirada entre el col�lectiu jove, tampoc es detecta cap conflicte 
greu. La pobresa extrema o els conflictes de violència són situacions inexistents o 
ocasionals, que no destaquen entre les preocupacions del jovent. 

Així i tot, el poble no està exempt de les dinàmiques socials actuals, com és l’augment de 
la diversitat entre els joves (lloc d’origen, gènere, religió...). La diversitat, positiva en si 
mateixa, a vegades va acompanyada de situacions de discriminació dels col�lectius més 
desfavorits o vulnerables, fet que provoca que joves d’aquests col�lectius tinguin més 
possibilitats de quedar exclosos en els processos de transició relacionats amb l’educació, 
la recerca de feina o l’emancipació. 
 
Tal com s’ha vist, l’atur afecta més als menors de 24 anys i a les dones, però, en general, 
també a persones de procedència estrangera i a la gent jove sense estudis postobligatoris, 
entre d’altres. Des de les institucions s’hauria de donar-los suport per tal de garantir que 
tots els joves, independentment de la classe social, gènere, religió i lloc d’origen, tinguin les 
mateixes oportunitats i succés en la transició a la vida adulta.  
 
 
Gènere: relacions igualitàries i respectuoses entre nois i noies  
 
En general, els entrevistats considera que no veuen relacions irrespectuoses o desiguals 
entre nois i noies. Comenten que sempre hi ha algun cas, però que aquets normalment es 
gestiona dins el grup d’amistats com un cas puntual. Tot i això, es considera que hi ha un 
sector de joves que ha normalitzat unes actituds poc respectuoses i possessives, que es 
consideren minoritàries, però que cal fer feina per tal de que disminueixin. Per altra banda, 
també es comenta les actituds masclistes que s’observen no són relacions violentes, però 
sí que utilitzen un llenguatge sexista i actituds ofensives i de poder. 
 
Tot i així, hi ha la percepció que Sallent és un poble bastant tranquil, i que en general es 
respira bastant respecte. Es comenta que això també pot ser degut a que no hi ha 
discoteques ni ambient de festa, ja que amb l’alcohol i les drogues es potencien molt més 
les situacions de faltes de respecte o d’abús. 

Una de les entrevistades afirma haver vist actituds poc respectuoses que fomenten 
relacions desiguals en parelles d’amigues seves. Actituds del tipus “Si jo no surto tu 
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tampoc” o “on vas amb aquesta gent” o “no et vesteixis així si no estàs amb mi”. En 
aquests casos considera que amb el grup d’amics es donen molt suport, i busquen 
maneres d’ajudar-la.  

Però com es comentava abans, hi ha ambients on certes actituds masclistes estan molt 
presents i molt normalitzades. Hi ha la sensació que cada cop es té més en compte el físic, 
en les xarxes socials es pengen fotos que fomenten actituds desiguals i masclistes. Així, 
existeix l’opinió que les xarxes socials no ajuden positivament a les relacions respectuoses, 
sobretot l’Instagram, com el fet que cada vegada es valori més la imatge i que els joves 
s’exposin públicament per tal de tenir més likes i ser més popular.  
 
De fet, es creu que les noves tecnologies i les xarxes socials han afavorit l’existència d’un 
major control entre la població, especialment els joves, com també l’existència de bullying i 
les relacions abusives. L’augment d’aquest fenomen no és exclusiu del municipi, sinó que 
és un tipus de conducta detectada entre els jovent d’arreu del país. Les xarxes socials han 
fet augmentar l’assetjament en general, el qual s’ha traslladat de l’institut o del carrer a les 
xarxes socials.  En aquest sentit, es destaca que a Sallent hi ha alguns col�lectius on tenen 
la idea de treballar aquests temes molt més incorporada, que han treballat més en temes 
de feminismes i això es nota. 
 
 
 
Multiculturalitat entre la gent jove 
 
Les persones joves amb nacionalitat estrangera representen al voltant del 10 % de la 
població del municipi, percentatge significativament menor que la mitjana de Catalunya, 
que se situa sobre el 21 %. Com s’ha comentat anteriorment, no s’identifica cap conflicte 
entre els joves per la seva nacionalitat o origen. Part dels entrevistats consideren que la 
convivència és bona i que el fet de la diversitat es viu amb normalitat. Tanmateix, la manca 
de conflicte no significa que hi hagi una cohesió plena. Tot i que no es generen situacions 
de conflicte, es destaca que en alguns casos es generen situacions que impliquen la no 
interacció i integració de les persones provinents d’altres llocs.  
 
La percepció general és que la gent es relaciona amb gent del seu entorn més proper. Hi 
ha gent de tot tipus, però en general es percep bastanta integració, i rarament ningú es 
posa amb el del costat. En el dia a dia, no es perceben actituds racistes ni violentes.  De 
fet, una majoria opina al revés, que ara hi ha molta més diversitat i cohesió entre els joves 
d’orígens diferents. Abans hi havia poca immigració, però ara n'hi ha més i està més 
cohesionada. Es comenta també que hi ha molta diferència entre el jove de família 
immigrada i la seva família, ja que els fills i filles ja estan molt més integrats/des. Potser es 
fan molt amb joves dels seus col�lectius però estan molt més integrats que els seus pares. 
Existeix la percepció de que ara es veu molta més cohesió perquè la gent s'ha anat 
acostumant. 
 
 

3.6.3. Demandes i propostes d’intervenció 

Algunes de les demandes i propostes d’intervenció recollides en aquest apartat són:  

• Potenciar la conscienciació i pedagogia del respecte i la valoració de la diversitat 
com un bé en si mateix.  
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• Potenciar activitats per afavorir el feminisme i el col�lectiu LGTBI. 

• Més xarrades/activitats dinàmiques a les escoles sobre sexe, igualtat, homofòbia i 
racisme. 

• Fer espais i activitats per aconseguir una millora d’igualtat social. 

 

 

3.7. Esports i hàbits saludables 

 
3.7.1. Polítiques i recursos municipals en l’àmbit de l’esport i hàbits saludables 

 

Sallent disposa dels següents recursos esportius:  

• Gimnàs amb piscina coberta: S'hi realitzen esports d'aigua com waterpolo, 
cursets i competicions de natació i aiguagim. També disposa d'una pista de frontó, 
una de vòlei platja i un gimnàs. Al gimnàs s'hi realitzen activitats dirigides de tot 
tipus com gimnàstica rítmica, pilates, fitdance, hip hop i karate. 

• Pavelló d'esports Agustín Rueda: Activitats esportives per a totes les edats: 
futbol sala, bàsquet i voleibol. Durant els mesos d'estiu, hi ha tornejos de lleure de 
futbol sala, bàsquet i casals esportius infantils. També s'hi organitzen 
esdeveniments esportius a mida de les necessitats de cada empresa i col�lectiu. 

• Pavelló d'esports a Cabrianes: Activitats esportives que es poden realitzar durant 
tot l'any: futbol sala, bàsquet i voleibol. 

• Pistes de tennis i pàdel: 3 Pistes de tennis i 2 pistes de pàdel. Es realitzen 
classes individuals i en grup per a totes les edats i també tornejos de tennis i pàdel. 

• Camp de futbol: Activitats esportives per a totes les edats. Lloguer del camp de 
gespa per jugar a futbol 7 i futbol 11. 

• Club de tennis taula: Disposa de 4 taules de competició, una escola de tenis taula 
per a totes les edats a partir de 7/8 anys. També s'hi realitzen tornejos per als 
socis. 

• Rocòdrom de la Turbina: Rocòdrom adults i infantil. 

I de les següents polítiques i programes esportius:  
 

Nom Descripció  
Esports en edat escolar Programa Pla Català de l’Esport organitzat per l’INS Llobregat i 

l’Ajuntament (anual). 
Activitats de temporada: 

 

- Colònies esportives  (8 a 16 anys). 
- Parc de nadal (3 a 14 anys). 
- Torneig estiu futbol sala infantil i adult. 
- Cursos de monitors poliesportius. 

Activitats de caràcter 

puntual 

- Cros escolar (3 a 16 anys). 
- 3x3 de bàsquet. 
- 12h futbol sala infantil i 24h futbol sala joves i adults. 
- Torneig de bàsquet intercomarcal. 
- Caminades i curses. 



48 PLJ Sallent 2018-2021 
 

- Competició de canoes (festa major i per a tots els públics). 
- AVES Guarrincama extrem (joventut i esports). 

Tallers i xerrades de salut  Realització de tallers i xerrades sobre diferents àmbits de salut: 
alimentació, sexualitat, etc. 

 

3.7.2a. Anàlisi realitat juvenil en l’àmbit de l’esport 

En general, hi ha la percepció que Sallent és un municipi on la pràctica esportiva està molt 
estesa. Tot i així, es constata que el pavelló esta molt centralitzat a basquet i futbol sala, tot 
i que també es practica força la natació i waterpolo. Es comenta que costa molt fer entrar 
altres esports més minoritaris al pavelló, com per exemple el vòlei. Per a aquests esports 
més minoritaris, comenten que han de demanar espai al pavelló de Cabrianes o  buscar 
algun centre esportiu a Manresa on es practiqui.  
 
En relació a Cabrianes, hi ha la percepció que el pavelló és molt bo, i es va llogant per a 
les pràctiques d’esports i per a celebracions diverses. Es puntualitza que el rocòdrom no el 
fa servir ningú, cosa que potser es podria fomentar des de centres o entitats.  
 
Entre la gent que no té massa coneixement de l'ambient esportiu, també hi ha la percepció 
que la pràctica esportiva està força estesa i es fomenta des de l’Ajuntament. Es considera 
que es pot comprovar això pel fet que, per exemple, a les curses de muntanya i a d’altres 
iniciatives esportives puntuals, s’aconsegueix una elevada participació. Algun dels 
entrevistats s’aventura a calcular un percentatge del 60-70 % de gent jove fa esports. En 
definitiva, es considera que a Sallent, per ser un poble petit com és, no hi falta de res. Tot i 
així, es comenta que es podrien millorar algunes instal�lacions.  
 
La pràctica esportiva lliure no està tant consolidada com la pràctica federada o de clubs, hi 
ha pocs espais per practicar-la de manera gratuïta. Es considera que la pista d'skate no 
està en gaires bones condicions i que seria convenient ampliar-la i millorar-la. De la 
mateixa manera, es comenta que la pista de vòlei platja podria estar en millors condicions, 
s’utilitza poc i no se’n fa un manteniment.  
 
Per altra banda, es considera que des de l’Ajuntament es podrien fer més coses, com 
potenciar més altres esports que no fossin els de sempre (futbol i bàsquet) ja que potser 
està molt centralitzat. Existeixen molts altres esports que caldria potenciar, com les art 
marcials, el running, entre d’altres. Es podria fomentar més l’esport a l’aire lliure, a la 
natura, el senderisme, les rutes en bicicleta, etc. 
 
Es comenta també que els joves més grans utilitzen força el gimnàs però, com que se'ls 
acaba quedant petit, s’apunten al gimnàs de fora de Sallent. Caldria una remodelació del 
gimnàs, així potser la gent es quedaria més al poble. Pel mateix preu que es paga a 
Sallent, es pot anar a un gimnàs fora del poble amb les instal�lacions noves i molt més 
equipat. 
  
 
3.7.2b  Anàlisi realitat juvenil en l’àmbit d’hàbits saludables.  
 
Quan parlem de joves i hàbits saludables, es fa des d’una perspectiva àmplia, que no 
només es centra en els aspectes purament biomèdics, sinó que engloba, per una banda, la 
prevenció de conductes de risc i, per una altra, la promoció d’hàbits saludables. 
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Com s’ha comentant amb anterioritat, Sallent és un poble tranquil on no s’hi destaquen 
problemes socials importants relacionats amb els hàbits saludables dels joves. Tanmateix, 
a continuació s’analitzen dues de les principals conductes de risc que es veuen immersos 
els joves en les societats occidentals: les drogues i les relacions sexuals de risc.  
 
 
Consum de substàncies drogodependents:  
 
Majoritàriament, tots, tant el agents entrevistats com els propis joves, consideren que sí 
que hi ha un consum de drogues al municipi, però no a nivells d’addiccions alarmants. En 
general, es creu que el consum de drogues és igual a altres pobles de la comarca i no 
suposa un problema específic de Sallent. El principal consum de drogues al municipi és 
l’alcohol, el tabac i la marihuana. També hi ha consum d’altres substàncies, com cocaïna i 
pastilles, tot i no ser tan manifest.  
 
Entre alguns dels entrevistats existeix la creença que la gent jove està bastant 
conscienciada sobre el risc del consum. Es comenta que en certs grups d’amistats, sovint, 
si hi ha algú que es passa amb el consum, la mateixa colla els acaba excloent. Tot i així, 
també n’hi ha que creu que sí es consumeix bastant a Sallent, fins i tot es troben 
conductes de risc i es considera que s'haurien de fer més controls dels punts de venda a 
menors.  
 
Una de les entrevistades més joves comenta que la gent de 17-18 anys, i fins i tot més 
joves, volen provar de tot i, per falta de coneixement i experiència, perden el control. 
Considera que l’Ajuntament hauria de fer alguna cosa, fer més xerrades, més 
sensibilització. Tot i que l’afany de noves experiències sempre hi serà, “qui vol prendre, 
pren”.  
 
 
Relacions sexuals de risc 
 
A part del consum de substàncies drogodependents, una de les principals conductes de 
risc dels joves són les conductes sexuals. Malauradament, no es disposen de dades 
específiques sobre la població jove de Sallent en aquest aspecte.  
 
Tot i que  la dinàmica general de les conductes de risc a tot el territori ens diu que hi ha 
una proporció gran de joves que manté relacions sexuals amb penetració sense utilitzar 
cap mètode anticonceptiu, la majoria dels joves entrevistats considera que, malgrat 
l’existència de conductes de risc, la majoria n’estan conscienciats i tenen relacions sexuals 
segures. 
 
Per altra banda, es destaca que Sallent segueix la tendència de la resta del territori i es 
percep un avançament de les primeres relacions sexuals a edats cada cop més joves. 
Concretament, els joves entrevistats consideren que les relacions sexuals comencen a 
partir dels 14 i 15 anys. Aquesta, tot i no ser exclusiva de Sallent, esdevé una realitat que 
no es pot deixar de banda per part de les administracions.  

En general, hi ha la percepció que una majoria de joves estan conscienciats amb el tema i 
es destaquen tots els tallers i xerrades de sensibilització que es duen a terme a l’institut. Es 
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comenta que es fan xerrades a 6è de primària, a 2n d’ESO a 4rt d’ESO i als cicles 
formatius. Es fan els típics tallers d’anticonceptius, de malalties de transmissió sexual, etc. 
La gent té la informació, tot i que hi ha la percepció que alguns joves segueix passant 
bastant dels anticonceptius. Es comenta que hi ha persones que es curen en salut, i n’hi ha 
d’altres que, si la parella insisteix en que no en vol fer servir, no l’utilitzen al final. I això 
passa en nois i en noies, no és cosa només d’un sol gènere. 

Tot i les xerrades de sensibilització, es considera que s’hauria de buscar alternatives per 
tal d’arribar i implicar als joves en aquest aspecte i que és important buscar altres maneres 
de fer arribar les idees al jovent. 
 
A part, alguns dels i les joves comenten que podrien regalar preservatius a joves de forma 
gratuïta i anònima, ja que al poble tothom es coneix i a la farmàcia fa vergonya segons per 
a qui. També, entre els i les joves, hi ha el dubte que no saben si existeixen recursos per 
temes de suport o assessorament sexual, que no tenen constància que hi hagi un lloc de 
referència on es puguin anar a informar i que seria important que hi fos, o si ja existeix, que 
se’n fes més difusió entre la gent jove.  
 
 
Informe sobre l’estat de salut  
 
Sallent disposa de l’informe sobre l’estat de salut del 2014, el que reflexa l’estat de salut – i 
els factors que la determinen – de la població del municipi. L’objectiu de l’ informe és 
analitzar la situació de salut i els seus determinants per tal de detectar les principals 
necessitats i possibilitats de millora al municipi en termes de salut, des de la perspectiva de 
la promoció de la salut des de la intervenció comunitària. A continuació s’exposen algun 
del seus resultats més rellevants:  
 

• Salut sexual i reproductiva: Les taxes de natalitat i fecunditat son lleugerament 
inferiors a Sallent que al Bages i Catalunya, mentre que els naixements en mares 
de 35 anys o més es troba més de 10 punts per sobre de Catalunya. 

• Interrupció voluntària de l’embaràs: La taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs 
(IVE) a la comarca va ser superior a la de la Catalunya Central i inferior a la de 
Catalunya, que en els tres nivells territorials presenta unes xifres superiors en 
dones immigrants. 

• Consum de tabac i alcohol: La prevalença de consum de tabac en la població de 
15 anys i més a la regió de Catalunya Central és semblant a la de Catalunya, 
malgrat en dones és una mica superior. Pel que fa al consum d’alcohol en la 
població de 15 anys a Catalunya Central, un 62,3 % beu amb moderació mentre 
que un 4,2 % i més fa un consum de risc, especialment entre els homes. Son 
dades molt semblants a les de Catalunya.  

• Alimentació: Pel que fa a l’alimentació, el 17,4 % de la població de Catalunya 
Central fa una ingesta diària de 5 racions de fruita i/o verdura (percentatge superior 
en dones), una dada superior a la de Catalunya. I un 42,9 % de la població de 
Catalunya Central fa un esmorzar saludable. Pel que fa a la població infantil, el 
72,3 % dels nens entre 3 i 14 anys tenen un consum baix de productes 
hipercalòrics (superior en les nens que en les nenes) i el 83,4 % dels nadons reben 
alletament matern al néixer, una dada similar a la de Catalunya. 

• Activitat física: La població entre 15 i 69 anys fa menys activitat física saludable que 
la mitjana de Catalunya. El 17,2 % de la població de 18 a 74 anys de la Catalunya 
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Central és sedentària (més en dones), una dada similar a la de Catalunya, encara 
que els homes de Catalunya Central són menys sedentaris i les dones ho són més. 
En infants (3 a 14 anys) el 17,4% tenen un oci sedentari (16,4% en els nens i 
18,4% en les nenes), percentatges notablement inferiors als de la resta de 
Catalunya. 

• Consum de drogues: A Sallent les taxes d’inici de tractament per dependència o 
abús d’alcohol i de drogues il�legals son semblants a les de Catalunya Central i 
inferiors a les de Catalunya. 

• Pràctiques preventives: A Sallent es troben dades inferiors a Catalunya pel control 
en el cribratge d’alcohol, en el cribratge de tabaquisme passiu en nens menors de 
3 anys, en la cessació tabàquica i en la cobertura vacunal infantil. En canvi, 
s’observa un valor lleugerament superior en el control del cribratge d’obesitat 
infantil; i marcadament superior en el cribratge d’hàbits tòxics en adolescents, i en 
el manteniment de l’alletament matern. 

 
 

3.7.3. Demandes i propostes d’intervenció 

A continuació s’exposen les demandes i propostes d’intervenció en l’àmbit de l’esport i els 
hàbits saludables:  

• Natació sincronitzada. 
• Fomentar més l’esport per tal que els joves surtin més i s’activin, sobretot l’esport 

a l’aire lliure. 
• Ampliar i actualitzar el gimnàs l’actual.  
• Skate Park: Construcció de la pista amb la participació dels propis joves en el 

disseny de l’espai i en la seva promoció. 
• Promoció d’altres activitats/esports al marge del futbol i el bàsquet. 
• Gimnàs a l’aire lliure i gratuït, també es convertiria en un punt de trobada per a 

joves. 
• Promoure i potenciar la zona d’escalada. 
• Equip de handbol, equip de voleibol masculí i equip femení de futbol per a les 

noies més joves.   
• Arreglar vestuaris del camp de futbol i que reguin el camp.  
• Club de frontó.  

• Un punt on els joves rebin informació i assessorament puntal.  
 
 
 

3.8. Mobilitat i transport 

 
 

3.8.1. Polítiques i recursos municipals en l’àmbit de la mobilitat i transport 
 
Sallent disposa dels següents programes de mobilitat:  
 
MOBILITAT INTERNACIONAL (*propostes no realitzades però si que hi segueix havent intenció de 

dur-les a terme) 
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• Creació d’una beca per facilitar la participació dels joves en programes de mobilitat 
internacional (Erasmus+, Camps de treball...). Al maig de 2018 és el període de 
sol�licituds a Camps de Treball Internacionals.* 

• Es treballarà en la creació d’un camp de treball a Sallent per als joves menors de 
18 amb l’objectiu de potenciar la participació a aquests tipus d’experiències.* 

• Xerrada informativa sobre opcions a l’hora de triar un camp de treball i conceptes 
clau que cal tenir en compte. 
 

 
3.8.2. Anàlisi de les necessitats de mobilitat de la població 

 
La mobilitat és l’expressió de la necessitat i el dret de les persones a desplaçar-se 
lliurement per realitzar les seves activitats quotidianes. La mobilitat es pot tractar tant des 
del punt de vista de la necessitat (a més proximitat dels serveis, menys necessitat de 
desplaçament es genera) com de la xarxa de transport (carreteres, sistemes de transport 
col�lectiu, etc.). Aquest darrer punt de vista pren importància a un poble petit, com Sallent, 
que per les seves dimensions es genera una necessitat de mobilitat manifesta. Així mateix, 
cada cop més ens trobem amb un creixent interès amb un altre tipus de mobilitat,  la 
mobilitat internacional, que ofereix la capacitat de desplaçar-se a l’estranger en cerca 
d’experiències o treball.  
 
Durant tota la recollida d’informació per a la diagnosi del PLJ, un dels temes recurrents i 
més destacats per tots els participants ha estat la problemàtica del transport al municipi.  
Concretament, la falta de transport públic amb els pobles del voltant, com també amb 
Barcelona, Vic, etc., és una de les reivindicacions més importats del jovent.  
 
Aquesta reivindicació es reprodueix de manera transversal entre tots els apartats durant la 
recollida d’informació de la diagnosi. Al ser Sallent un poble petit, molta de la gent es veu 
obligada a treballar, estudiar o simplement a buscar oci fora del poble. Però no existeix una 
estructura de transport públic eficient que doni resposta actualment a aquetes necessitats, 
fet que obliga a utilitzar el transport privat, i impedeix el que no en disposa o bé a no poder 
sortir del municipi o bé haver de marxar del poble.  Es considera que si el poble estigués 
més ben connectat amb transport públic, facilitaria poder treballar a un altre lloc i viure al 
poble, o la gent que viu fora passaria més temps al poble.  
 
Per alta banda, en la societat que vivim, la mobilitat no només es queda amb els municipis 
o províncies veïnes. Cada cop més, la mobilitat internacional és una realitat que molts 
joves desitgen experimentar com aprenentatge en el seu projecte de vida. Des de les 
administracions, s’hauria de facilitar la informació i l’accés a aquests tipus d’experiències, 
com també oferir ajudes per tal que puguin ser accessibles a tothom.  
 
 

3.8.3. Demandes i propostes d’intervenció 

A continuació s’exposen les diferents demandes i propostes d’intervenció.  

 
• Més espais als carrers.  

• Horaris de bus adequats a l’horari escolar.  

• Baixar el preu del transport públic.  
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• Ampliar la xarxa de transport. 

• Potenciar l’ús de la bicicleta. S’haurien de fer més carrils bici i posar un servei de 

lloguer de bicis  

• Bus públic per el poble que arribi a totes les zones. 

• Tenir l’accessibilitat de fer intercanvis a l’estranger. 

• Ofertes de treball a l’estranger.  

 

3.9. Participació i cohesió social 

 
 

3.9.1. Recursos i polítiques municipals 

Sallent disposa d’un teixit associatiu divers i actiu que, tot i no ser un poble massa gran, 
engloba diferents àmbits com la cultura, el lleure o els esports.  No obstant això, es 
destaca que, tot i que hi ha moltes associacions actives, hi ha una part de la població que 
no hi participa.  

 
3.9.2. Anàlisi de la realitat juvenil en l’àmbit de la participació i la cohesió social 

 
La manca de participació juvenil és un fet recurrent en tots els àmbits del territori. En 
general, costa que els joves participin i s’involucrin en les activitats i en el teixit associatiu 
dels municipis, tot i que a Sallent disposa d’una població més implicada que altres llocs. 
Tanmateix, tot i els esforços que es duen a terme des dels diferents nivells administratius, 
s’ha de ser conscient que la participació i implicació de la gent jove no és una tasca fàcil i 
quelcom puntual que es pugui canviar amb una política concreta de la nit al dia. La 
participació i implicació són valors que s’han de promoure i fomentar des de la infància. 
Tampoc no ha de ser quelcom imposat ni dirigit des de les administracions, sinó que des 
de les administracions s’ha de facilitar els espais i crear un acompanyament perquè els 
joves es puguin organitzar en funció dels seus interessos i preferències. 
 
 
Nivell de participació i implicació en les dinàmiques culturals i socials del poble 
 
En general, predomina la percepció que les associacions de Sallent funcionen molt bé. Són 
molt autònomes i realitzen moltes activitats. Tot i que, algunes necessiten de la 
col�laboració de l’Ajuntament, com ara el Carnaval, altres s’autogestionen completament, 
com és el cas de la Fumera.  
 
Tot i així, algunes persones consideren que costa que els i les joves s’impliquin en les 
dinàmiques culturals i socials del poble. Els jovent coincideixen en l’opinió que la seva 
participació en les activitats culturals no és majoritària, però sí que n’hi ha que participen 
en les activitats i en el teixit associatiu del poble. Per altra banda, es comenta que el jovent 
ha canviat la manera d’estructurar-se i que ja no s’agrupen en associacions formals, sinó 
que prefereixen establir-se en grups informals i/o horitzontals. 
 
Segons la perspectiva d’un dels entrevistats, el poble és molt actiu i es fan moltes coses. El 
problema és que es fan exactament igual des de fa 30 anys. Considera que caldria 
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innovació i renovació de les entitats i de les activitats que programen. Comenta que és per 
això que s’han anat creant les noves associacions com la Fumera, el Carrilet, etc. 
L’assemblea de joves es va convertir en la Fumera per no haver d’anar a les entitats 
veïnals tradicionals a demanar que, per festes, es fessin coses diferents, amb aires 
renovats i enfocades a joves. També opina, que avui dia, els i les joves tenen una altra 
manera de funcionar, més assembleària. Les entitats tradicionals funcionen molt de 
manera vertical, i això a la gent jove no els agrada.  
 
Es comenta que hi ha entitats amb molt relleu generacional, com ara en les entitats 
esportives. En el cas de les culturals hi ha de tot. Per exemple, a La Fumera hi ha gent de 
totes les edats, i funcionen de manera molt horitzontal. Però no totes les entitats culturals 
gaudeixen de tanta implicació. 
 
Una de les persones entrevistades considera que cal posar de manifest que, per a certes 
activitats, l’Ajuntament contracta empreses de fora de Sallent, quan ho podrien dur a terme 
entitats del poble. I aquest fet fa sentir molt malament a certes entitats. Senten que no són 
preses en consideració i que la seva tasca no té el reconeixement que es mereix.  
 
Algunes veus comenten que hi ha diversos espais on els i les joves poden adreçar-se si 
tenen ganes de fer coses pel poble. Carnaval aglutina a gairebé tots els joves de tots els 
perfils i sectors. Té una faceta polititzada però una altra de molt festiva i una festa molt 
cohesionadora de tots i totes les sallentines. 
 
Per altra banda, el punt negatiu que es comenta és que a vegades es fan moltes trobades 
per entitats i hi ha algunes entitats que no hi van. La cultura participativa no està forta, si 
cal fer esforços, no tothom està disposat a fer-los. Les festes o actes més lúdics enganxen 
molt, però la feina que implica (reunions, fer projectes, subvencions,...) molta gent no està 
disposada a fer-la. 
 
Es comenta que hi ha molta gent que s’implica en dinàmiques del poble, però sobretot en 
l’òrbita de l’Ateneu. L’Ateneu mou a molta gent jove. Però el problema que tenen les 
entitats és que sempre hi ha la mateixa gent en tot. Hi ha persones que fan de tot i 
col�laboren en un munt d’entitats i activitats del poble, i hi ha qui no fa res, no participa en 
cap activitat al municipi, tret del Carnaval i Festa Major.  
 
 
Canals de comunicació entre la gent jove i l’Ajuntament 
 
Un dels principals problemes a l’hora d’implicar al jovent amb les activitats culturals i 
associatives dels municipis, és la dificultat per part de les administracions d’establir canals 
de comunicació vàlids i efectius amb aquest col�lectiu. Els i les joves tenen els seus canals 
de  comunicació, com les xarxes socials, i s’impliquen a través de mòbils i ordinadors. Han 
canviat la dinàmica de relacionar-se entre ells i també amb les administracions, fet que en 
ocasions esdevé amb un allunyament al no disposar del mateixos canals de comunicació.  
 
A Sallent, ens trobem amb diferents percepcions en relació a la comunicació amb 
l’Ajuntament. En primer lloc, hi ha veus que consideren que la comunicació podria millorar 
molt, ja que actualment hi ha poc diàleg i que aquest podria ser millor si des de 
l’Ajuntament és fessin servir altres canals de comunicació. Per altra banda, hi ha una 
perspectiva més rígida que considera que l'Ajuntament està molt allunyat del que vol la 
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gent jove. Es comenta que el poble està molt polititzat i des de la institució no es vol tenir 
col�laboradors que no siguin del seu color polític, i que això dificulta molt la comunicació.  
 
Sobre el canals de comunicació que utilitzen el joves, el mateixos joves afirmen informar-
se a través de xarxes socials com Facebook o Instagram de l’Ajuntament, i un grup que es 
diu “Tu no ets de Sallent, si no...”, on surt tot allò que passa al poble. Els grups de 
Whatsapp també és una via per la qual s’informen, però no és tan comuna. 
 
Els i les joves que estudien a l’institut s’assabenten de les notícies i les activitats a través 
del punt d’informació juvenil que la dinamitzadora juvenil de l’Ajuntament realitza cada 
divendres al mateix institut. Tot i que alguns lamenten que només es publiquen activitats 
per gent més gran. Com a mitjans de comunicació que funcionen, també es comenta el 
“boca-orella” i la Ràdio Sallent.  
 
Hi ha veus que lamenten que l’Ajuntament no informa bé, que pengen pocs cartells i que la 
informació no arriba prou. Diverses persones consideren que caldria potenciar més 
l’Instagram, fer-lo més atractiu, ja que no creu que el perfil de l’Ajuntament tingui massa 
seguidors. Alguns joves lamenten que tant els cartells com la dinamitzadora juvenil 
informen d’activitats per a gent gran, que són poc atractives per la gent més jove. D’altres 
afirmen que els agradaria rebre més informació de l’Ajuntament, no només de les activitats 
que programen, si no també dels projectes que desenvolupa.  
 
 
 
Sentiment de pertinença 
 
En general, la majoria dels entrevistats considera que hi ha un sentiment molt gran de 
pertinença al poble. Aquest sentiment es nota, sobretot, per la Festa Major o en algunes 
activitats esportives, però a vegades aquests sentiment no es tradueix sempre en una 
implicació en els afers del poble. 
 
La majoria de les persones entrevistades consideren que hi ha un gran sentiment de 
pertinença per part de la gent jove. Consideren que tot i que es traca d’un poble molt 
polaritzat, en general els joves de totes les edats els encantaria poder quedar-se a viure al 
poble, si fos més fàcil. 
 
Entre la gent jove es considera que el sentiment depèn de cadascú, però està molt estès i 
que molts joves es senten orgullosos de Sallent. Comenten que el sentiment de pertinença 
augmenta quan hi ha un conflicte amb joves d’altres pobles, on el jovent del poble sí que fa 
pinya i, si un té un problema, tots els joves de Sallent li donen suport.  Per altra banda, es 
destaca que en altres pobles els joves marxen a estudiar i viure fora, i potser ja no tornen 
més, només per festes. En canvi, hi ha l’opinió que la majoria de gent de Sallent i 
Cabrianes sempre torna. Tot i això, els i les joves consideren que des de les institucions 
caldria fer més accions (principalment relacionades amb l’habitatge, mercat laboral i oci) 
per tal de facilitar que la gent jove es quedi a Sallent. 
A banda d’això, a la gent jove en general li agrada Sallent. Tot i estar molt polititzat, es 
considera que hi ha molta cohesió entre les persones, tothom es saluda i es porta bé amb 
tothom, i els diferents col�lectius, més enllà de les afinitats polítiques, tenen bona relació. 
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3.9.3. Demandes i propostes d’intervenció 

A continuació s’exposen les diferents demandes i propostes d’intervenció.  

• Millorar la difusió de les polítiques municipals per tal d’arribar a tot el jovent. Cal 
repensar i millorar la manera com es comuniquen les coses. Utilitzar els seus 
canals de difusió.  

• Participació del jovent a l’assemblea oberta del poble.  

• Setmana jove amb més actes.  

• Mes assemblees amb els habitants.  

• Poder ajudar a les festes del poble.  
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4. Anàlisi DAFO 
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Es presenta a continuació una matriu DAFO, l’objectiu de la qual és mostrar de forma 
sintètica la realitat existent al municipi de Sallent en l’àmbit de la joventut. Es recullen, per 
tant, les debilitats i fortaleses detectades en la diagnosi, així com els factors de caire extern 
que poden actuar com a oportunitats o com a amenaces en el desenvolupament del proper 
Pla Local de Joventut de Sallent. 
 
 

DEBILITATS FORTALESES 
 
(aspectes negatius del present, factor intern) 
 

• Manca d’una estructura tècnica de 
joventut referent fàcilment identificable 
pels joves.  

• Falta personal tècnic per tal de poder 
realitzar més projectes i polítiques en 
l’àmbit de la joventut.   

• Poc coneixement dels recursos 
d’orientació laboral i educativa existents 
entre la gent jove.  

• Mancança d’habitatge de protecció 
oficial. 

• Oferta educativa post-obligatòria limitada 
al municipi. Els joves han de marxar del 
poble per seguir amb els estudis. 

• Mala comunicació del municipi amb els 
pobles del voltant, com Manresa, Vic i 
Barcelona.  

•  Manca d’espais de trobada i d’oci per al 
jovent (casal de joves, lloc de trobada...). 
Especialment crític per als menors 
d’edat, que no poden sortir del poble per 
trobar altres possibilitats d’oci.  

• Oferta d’activitats específiques per a 
joves reduïda.  

• Poques entitats formades 
exclusivament per joves en l’àmbit 
associatiu. 

• Dificultat de difusió de les polítiques en 
l’àmbit de la joventut per part de 
l’Ajuntament. Costa que la informació 
arribi als i les joves del municipi.  

• Algunes problemàtiques que afecten al 
col�lectiu jove (especialment en els 
àmbits de la feina i l’habitatge) són de 
naturalesa transversal i van més enllà de 
les competències específiques dels 
municipis.  

 

 
(aspectes positius del present i factor intern) 
 

• Existència de diferents recursos per 
donar suport als joves a la seva inserció 
laboral.  

• Bona oferta educativa en les etapes de 
primària i secundària. 

• Es disposa d’una xarxa de recursos de 
suport educatiu i orientació  
consolidada.  

• Hi ha una àmplia varietat de recursos 
esportius per a la pràctica de l’esport. 

• Bones instal�lacions i equipaments 
culturals, amb una oferta amplia 
d’activitats dirigides a tots als públics. 

• Equip tècnic motivat i implicats amb tots 
els temes relacionats amb la població 
jove.  
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AMENACES OPORTUNITATS 

(aspectes negatius del present i factor extern) 

 

• Pèrdua de població jove (en valors 
absoluts i relatius), tot i l’estabilització en 
els darrers anys.  

• Escassetat d’oferta laboral al municipi i, 
l’existent és, en general, poc estable i de 
baixa remuneració.  

• Dificultats dels joves per poder 
emancipar-se i accedir a un primer 
habitatge per la mancança d’oferta de 
lloguer i l’elevat preu.  

• Nous canals de comunicació de la gent 
jove (xarxes socials...) fora dels canals 
de comunicació institucionals.  

• Es detecta una avanç en l’inici del 
consum de drogues i de les relacions 
sexuals.  

• Manca d’interès dels joves amb les 
activitats que proposades per 
l’Ajuntament.  

(aspectes positius del present i factor extern) 
 

• Creixement del nivell d’instrucció de la 
població.  

• Menor taxa d’atur respecte a la mitjana 
de la comarca i de Catalunya.  

• Bona convivència entre la població del 
municipi. 

• No es detecten problemes de racisme i 
xenofòbia, i es destaca la bona integració 
del col�lectiu immigrant en la vida del 
municipi. 

• Existència d’un entorn natural i urbà 
propici per a l’organització d’activitats de 
diferent tipologia, tant culturals com 
esportives. 

• Pràctica generalitzada de l’esport per 
part de la gent jove i interès en 
esdeveniments puntuals de la vida del 
poble. 

• Polígon industrial petit però actiu. 
Disposa també de polígons industrials 
adjacents d’altres municipis.  

• Part de la població molt implicada amb la 
vida social i cultural del municipi.  

• Alt sentiment de pertinença al municipi 
per part dels i les joves de Sallent. 
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5. Eixos i objectius  
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Derivats de la missió i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius estratègics i 
la priorització dels dos eixos que orientaran el treball de disseny, la concreció dels 
programes i les polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt. 
 

 
5.1. Eixos 

 
El període de crisi que va esclatar a Catalunya l'any 2008 va comportar conseqüències a 
llarg termini per a la població juvenil, la qual va veure reduïdes les seves condicions i 
oportunitats educatives i sociolaborals i, el que és pitjor, les seves perspectives de 
desenvolupament personal i social. 
 
Com queda reflectit en la diagnosi, els joves del municipi encara han de fer front a diversos 
reptes en les seves transicions cap a la vida adulta i, molt especialment, en la transició 
escola-treball, constituint aquesta una de les seves principals preocupacions. La reduïda 
oferta laboral existent a Sallent, les dificultats de formació alternativa i els alts preus dels 
habitatges, constitueixen elements que dificulten la transició plena dels joves a la vida 
adulta. Per aquest motiu, és important que des de totes les administracions, i en aquest 
cas, la municipal, facilitin els recursos i eines per tal d’ajudar als joves a fer aquestes 
transicions amb el major grau d’èxit.  
 
Per això, es considera que garantir l'èxit en la transició a la vida adulta ha d'esdevenir un 
objectiu prioritari dins el Pla Jove de Sallent, per tal de facilitar que les persones joves 
puguin dissenyar i fer realitat el seu propi projecte vital. En aquest procés, és important 
garantir la igualtat d'oportunitats dins els diferents col�lectius de joves, independentment 
del seu nivell socioeconòmic, gènere, religió o lloc de procedència, per tal que cap jove 
quedi exclòs en aquests processos de transició. 
 
Per altra banda, de l'anàlisi de la diagnosi s'observa una realitat constatada, tant per 
tècnics com per agents socials i els mateixos joves, la dificultat d'implicació i de participació 
de la gent jove en la vida social i cultural del municipi, sobretot a proposta de l’Ajuntament. 
Durant el desenvolupament de la diagnosi ha estat complicat poder reunir i fer participar 
els joves del municipi en la redacció del PLJ. Per tal d’aconseguir una major participació i 
implicació dels joves al poble, és important que disposin d’espais propis per trobar-se i 
organitzar-se segons el seus interessos. Igual d’important és que els joves disposin 
d’oferta cultural, d’activitats i d’oci que els permeti satisfer les seves inquietuds, alhora que 
els permeti relacionar-se i crear vincles amb altres joves i persones del municipi.. 
 
Per tant, es considera que fomentar i promoure la participació dels joves en el poble, ha 
d'esdevenir un altre dels eixos de priorització del present Pla Jove. 
 
Així doncs, es proposa que priorització del Pla Jove de Sallent estigui basada en els 
següents dos eixos: 
 
Eix 1: Participació i cohesió social 
Eix 2: Transició a la vida adulta 
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6. Orientacions pel disseny del Pla Jove
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En aquest apartat, es presenten una relació de propostes i orientacions a tenir en 
consideració en el procés de disseny del nou PLJ de Sallent. Aquestes s’agrupen pels dos 
eixos establerts. 

 
 
6.1. Propostes Eix 1:Participació i cohesió social 

Les propostes que a continuació es mostren parteixen dels resultats exposats en els 
apartats d’anàlisis sociodemogràfic i de l’estudi de camp realitzat. 

 
 

Oci i Cultura. 

En relació a la cultura, i els diferents recursos de què disposa Sallent, es proposa: 

• Creació d’un Casal Jove, que pugui esdevenir un lloc de trobada de la gent jove 
al municipi.  

• Establir una programació estable d’activitats dirigit específicament als joves, on 
s’inclogui activitats de teatre i altres arts escèniques.  

• Ampliar els equipaments destinats a l’oci i lleure per a joves. Posar a disposició 
dels joves una sala polivalent, per tal que es puguin realitzar activitats com 
teatre, concerts, karaokes i altres activitats que puguin ser del seu interès a un 
preus accessibles.  

• Millorar l’oferta d’oci nocturn per a joves en el poble: festes temàtiques, DJs,  
concerts.  

• Setmana jove amb més actes i activitats.  

• Ampliar l’espai patinable i crear un nou skatepark.  

• Potenciar el treball inter-departamental en l’organització d’activitats dirigides als 
joves. 

 
 
Esport, hàbits saludables i relacions respectuoses.  

Per tal de millorar els hàbits saludables dels joves es proposen les següents accions: 

• Promoure l’esport i l’activitat física, en totes les seves vessants, posant en valor 
pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com també activitats a l’aire lliure.  

• Habilitar un pavelló i un gimnàs més gran i ampliar-ne l’horari, per evitar 
saturació i que hi hagi espais esportius disponibles per a tothom.  

• Creació d’un espai per fer exercici a l’exterior, un “gimnàs a l’aire lliure”.  

• Fomentar i promoure l’esport femení i crear equips femenins a totes les 
disciplines esportives. Es demana un equip femení de futbol per a noies més 
joves. 

• Introduir  i potenciar noves disciplines esportives com natació sincronitzada, 
frontó, escalada, vòlei, entre d’altres.  

• Per tal de potenciar l’esport, es proposa fer i ampliar carrils i circuïts per anar en 
bici i caminar, com també augmentar les zones per aparcar bicicletes i patinets. 
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• Seguir treballant en programes de prevenció del consum de drogues, començant 
les tasques de prevenció i sensibilització a edat més joves.  

• Potenciar les activitats de sensibilització (xerrades, tallers, accions...) en l’àmbit 
de les relacions respectuoses, sempre posant en valor la diversitat i l’acceptació 
de la diferència i l’establiment de relacions igualitàries. 

• Establir un punt d’informació i assessorament sexual, on els joves puguin anar a 
informar-se.  

• Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat d'oportunitats de les 
persones joves, evitant situacions d'exclusió social. 

• Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs 
valuós pel seu benestar i les seves oportunitats. 

 
 
      Participació i cohesió social 

Tot i que Sallent és un municipi amb entitats que participen en la dinàmica cultural i d’oci, 
falta encara millorar la presència del jovent. En aquest sentit, es proposen les següents 
línies d’acció: 

• Ampliar al personal tècnic en l’àmbit de joventut. Actualment la manca de 
personal no possibilita fer més accions destinades als i les joves de Sallent. 

• Potenciar la figura d’educadors i dinamitzadors per millorar la relació amb els 
mateixos joves i per conèixer les seves necessitats.  

• Millorar la difusió de les polítiques municipals per tal d’arribar a tot el jovent.  
Adaptar-se als nous canals de comunicació utilitzats per aquests, com xarxes 
socials (especialment Instagram). S’han d’establir vies de comunicació que 
permetin assegurar que les activitats participatives dirigides al jovent arribin al 
màxim número de persones possibles.  

• Establir una xarxa de “comunicadors” dins el col·lectiu de joves per fer xarxa i 
arribar a més població. 

• Afavorir la participació dels joves a l’assemblea oberta del poble. Com promoure 
més espais de comunicació i d’intercanvi amb els habitats de Sallent.  

• Establir vies formals de col�laboració entre els joves i l’administració, establint 
reunions periòdiques per a l’intercanvi d’impressions sobre la marxa del PLJ. 

 

 

 
6.2. Propostes Eix 2: Transició vida adulta 

 

Educació i nivells d’instrucció. 

En relació a la línia d’educació, alguns aspectes a considerar en el desenvolupament del 
nou PLJ van en la línia de: 

• Ampliar l’oferta formativa de l’àmbit no formal amb accions que permetin als 
joves l’adquisició de competències vàlides en el mercat de treball del municipi i la 
comarca, com idiomes, informàtica, etc., així com també l’oferta de l’educació 
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artística. 

• Ampliar als cicles formatius de grau mitjà i incloure l’oferta de Batxillerat artístic.  

• Oferir serveis de suport a l’estudiant, com classes optatives de reforç. 

• Establir mecanismes de suport al jovent que vol estudiar a la universitat però no 
poden fer front a la matriculació o el transport. 

• Una sala d’estudi i ampliar horaris de la biblioteca.  

• Per tal millorar les instal�lacions de l’Institut, es comenta la necessitat de més 
neteja, pintar les parets i, en definitiva, dignificar l’espai on els joves aprenen. 

 

Mercat de treball. 

L’ocupació és un dels temes que en el futur pot preocupar més a Sallent. En aquest sentit, 
algunes propostes que hauria de contemplar el nou PLJ són: 

• Incrementar el nombre d’activitats dirigides a millorar l’ocupabilitat dels joves, 
com xerrades informatives sobre temes laborals. 

• Ampliar el nombre d’accions per ajudar a la cerca de feina, si cal, amb 
coordinació amb els municipis veïns. 

• Analitzar i centralitzar, en col�laboració amb altres administracions, les ofertes 
laborals del territori (comarca) que poden interessar al jovent. 

• Preveure la possibilitat de crear plans ocupacionals municipals adreçats 
específicament al jovent.  

• Millorar i ampliar determinada oferta formativa en competències laborals, com 
l’elaboració de currículums, parlar en públic, informàtica, etc.  

• Augmentar les ajudes pels joves emprenedors de Sallent. 

 

Habitatge 

• Ampliar l’oferta de pisos de protecció oficial amb règim de lloguer. Aquests 
s’haurien d’oferir a preus assequibles per tal que els joves els puguin pagar.  

• Donar ajudes per a la rehabilitació del parc d’habitatges buits de Sallent per tal 
que augmenti l’oferta de pisos disponibles.  

• Ajudes per a l’emancipació de la gent jove. 

• Promoure altres tipus d’accés a l’habitatge, com exemple es posa la masoveria 
urbana 

 

Mobilitat 

• Millorar i ampliar la xarxa de transport públic del municipi.  

• Adequar els horaris dels transport públic a l’horari escolar.  

• Baixar els preus del transport públic per tal de facilitar-ne l’accés dels i les joves. 
Establir ajudes o bonificacions per a la gent jove.  
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• Promoure i potenciar la mobilitat internacionals, com intercanvis a l’estranger, 
camps de treballs o ofertes laborals.  
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7. Annexes 
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Annex 1: Entrevistes en Profunditat 
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Introducció. 
 
Aquest és el recull de les aportacions de les persones entrevistades durant l’elaboració de la diagnosi per 
al nou Pla Local de Joventut de Sallent. L’objectiu de les entrevistes és extreure informació de cara a 
l’anàlisi de la realitat juvenil des de diferents perspectives de persones joves o de persones adultes 
vinculades a les polítiques o a l’àmbit de joventut de Sallent.  
 
L’edat de les persones entrevistades va des dels 18 als 55 anys, i les seves dedicacions són bastant 
variades: des de joves que participen en el projecte Turn on! de formació professional, a l’anterior 
dinamitzadora juvenil, a joves que estudien i treballen dins i fora de Sallent.  
 
Com es detalla a continuació, hi ha gent amb una forta vinculació al teixit associatiu de Sallent i n’hi ha 
d’altres que no coneixen les entitats del poble. N’hi ha que treballen a Sallent i n’hi ha que han hagut de 
buscar feina fora. N’hi ha que tenen una vinculació molt forta i n’hi ha que els és indiferent si en el futur 
viuen a Sallent o no.  
 
En total s’han realitzat 5 entrevistes presencials. La durada aproximada de cada entrevista és d’una hora, 
i consten de 35 preguntes dividides en 7 blocs temàtics:  
 

1. Educació. 
2. Feina i atur. 
3. Habitatge. 
4. Oci i cultura. 
5. Igualtat i diversitat. 
6. Esport i hàbits saludables. 
7. Participació i cohesió. 

 
 
Resultats de les entrevistes. 
 
Seguidament es presenten els resultats distribuïts pels temes abans mencionats: 
 
 

Bloc 1. Educació 
 

1. Com valores l’oferta educativa a Sallent?  

A grans trets es considera que la formació a Sallent és força reduïda, però en tot cas té tot el que ha de 

tenir un poble petit. Es comenta que l’ESO i el Batxillerat funcionen bé. Hi ha alguns cicles formatius que 

han canviant amb els anys en funció de la demanda. Hi ha cursos de preparació per les proves d’accés a 

la universitat, etc. Alguns entrevistats destaquen que la formació professional que hi ha està molt 

orientada al tipus de feines que s’ofereixen al territori, com per exemple la mina, i el que no s’imparteix 

és perquè no hi ha tanta demanda.  

 

2. Creus que hi falta algun tipus de formació al municipi? (formació reglada, FP, formació no 

formal) 

Alguns entrevistats consideren que caldria obrir més cicles formatius a Sallent, ja que així no haurien 

d’anar a Manresa o a altres pobles a estudiar els cicles formatius més sol·licitats. Es considera que cicles 
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formatius de grau superior no faria falta, ja que n’hi ha molts i molt variats a Manresa, a la FUB 

(Fundació Universitària del Bages), hi ha molta varietat de cicles. Però grau mitjà si que se’n podrien 

obrir més. A més, es considera que pel fet que a Sallent ve gent d'altres pobles (Navàs, Balsareny), 

s'acabarien omplint les places. D’altres entrevistats consideren que en ser un poble petit ben a prop 

d’una ciutat com Manresa, no tindria sentit obrir molts cicles formatius, ja que no hi hauria demanda. A 

més, es comenta també que molts pobles de la comarca tenen cicles formatius variats, i que els alumnes 

interessats en fer-los es van movent. El que no es pot fer és fer a tots els pobles molts cicles, no és 

viable.  

 

3. Quins recursos d’orientació acadèmica hi ha al poble?  

En relació als recursos d’orientació acadèmica, la majoria dels i les entrevistades afirma no conèixer-ne 

cap pel fet de no haver-los hagut d’utilitzar mai. Es destaquen les sessions d’orientació realitzades al 

mateix institut. I es comenta que aquestes sessions serveixen per obrir una mica el ventall i que la gent 

ja es va buscant la vida per internet, directament a les universitat o centres educatius, etc. 

 

4. Com es podria millorar la situació acadèmica de la gent jove al poble?  

En general es considera que hi ha poques opcions a part d’obrir més cicles formatius de grau mitjà. Es 

considera que en pobles com Sallent no es pot posar una universitat, però es lamenta que és una pena 

que hi hagi tanta gent que hagi d'anar lluny, a Barcelona o a Vic a estudiar el que li agrada.  

Una de les entrevistades considera que el que si que es podria millorar és el transport entre pobles, 

perquè amb els serveis que hi ha actualment, es veuen obligats dependre de pares, mares o familiars o 

amics que els portin, o a treure’s el carnet i comprar cotxe a partir dels 18 anys. 

Un dels entrevistats està molt poc interessat en els estudis i considera que no necessita més formació de 

la que ja hi ha. El que necessita és feina.  

 

 

Bloc 2. Feina i atur 
 

5. Com descriuries la situació laboral de la gent jove al municipi? (percepció de la situació 

econòmica del municipi)   

La majoria de les persones entrevistades expressa que la gent jove no ho té fàcil al poble. Alguns 

directament no han buscat mai feina a Sallent, ja que van marxar a estudiar fora i ja van trobar feina allà. 

Altres comenten que han fet feines de poques hores a la setmana “per anar tirant” mentre estudien, 

però que professionalment aporten poc i tenen poc futur.  

 

6. La gent jove de Sallent pot treballar al municipi? 
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La majoria lamenten que la gent jove de Sallent té moltes dificultats per trobar feina. Es comenta que la 

majoria de gent ha de marxar a altres municipis. Una de les entrevistades per exemple, comenta que del 

seu grup d’amistats només ella treballa a Sallent. La majoria busquen feina a Manresa, a Vic, a 

Barcelona, o als pobles del voltant. 

Es comenta en aquest sentit que existeix un gruix important de joves que treballen i viuen fora de 

Sallent entre setmana i que el cap de setmana tornen, i que probablement si l’oferta laboral i cultural fos 

més atractiva, segurament no marxarien.  

 

7. Expectatives laborals de la gent jove? (tipus de feina, on volen treballar) Es poden 

desenvolupar professionalment al municipi? 

En general es considera que la gent jove del poble pot créixer poc laboralment. Només es poden 

incorporar al mercat de treball fent alguna feineta, però poca gent pot trobar una feina ben pagada, del 

que li agrada, indefinida, etc. Es lamenta que en general, amb aquests tipus de feina no s’obté un sou 

mitjanament digne, i que es fa difícil mantenir-se. Per trobar això normalment han de marxar.  

La majoria coincideixen en afirmar que feina ben pagada no n’hi ha a Sallent. Es troba feina en polígons, 

en comerços. A Sallent hi ha molta fàbrica però hi ha poca oficina i poc disseny, es posa l’exemple de 

l’Stradivàrius, pocs departament on es pugui créixer. Als polígons hi ha feines sobretot de producció, als 

magatzems, de repartidor. Són feines poc qualificades. 

Hi ha qui diu que no és feina precària, però tampoc són feines que et permetin desenvolupar-te massa 

professionalment. Són feines per anar tirant. La gent no marxaria si pogués trobar feina amb projecció. 

 

8. A quins tipus de feines opta la gent jove al municipi?  

Algunes de les entrevistades considera que els joves que estan preparats marxen a treballar fora, perquè 

a Sallent no hi ha possibilitats. I es queden els que potser encara no tenen tants estudis, o mentre es 

treuen la carrera. Ja que les feines a les quals poden optar els i les joves de Sallent són, en general, 

feines de poques hores, de caps de setmana, feines temporals, a temps parcial, no massa ben pagades, 

poc qualificades, sense massa projecció professional, etc. En bars, tallers mecànics, supermercats, a la 

mina, a les naus industrials de Cabrianes i al voltant de Sallent.  

Per altra banda, es considera que hi ha una sèrie de “joves afortunats” que poden seguir treballant a les 

empreses on han realitzat les pràctiques. En aquests casos si que poden progressar en el sí de l’empresa, 

però es comenta que en la majoria dels casos no és així. 

 

9. Quins recursos municipals d’orientació laboral i per a la recerca de feina coneixes en el 

municipi? 

Un dels entrevistats forma part del projecte Turn on! i comenta que es troba molt còmode i s’ha sentit 

molt ben acompanyat. I a més, veu possibilitats de futur a nivell de feina. És un projecte que es realitza 

des de fa 3 anys ben bé, i la valoració que se’n fa des de l’ajuntament és molt positiva, ja que a part de la 
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formació pertinent és realitza la tasca d’orientació i assessorament que molta gent jove amb un nivell 

baix d’estudis necessita.  

 

10. Com es podria millorar la situació laboral de la gent jove al poble?  

Una de les propostes que sorgeix és la possibilitat de firmar convenis amb les empreses afincades al 
municipi per tal que un percentatge de la plantilla hagi de ser del municipi. Això es va intentar amb 
Stradivarius, i després va resultar que es va apuntar molt poca gent. O que gent que s’apuntava els 
acabaven enviant a Terrassa pel seu perfil i experiència. Es considera que la situació és delicada a Sallent 
com també ho és a la resta de municipis, és una situació estructural, no pas única de Sallent.  
 
 

Bloc 3. Habitatge 
 

11. La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies?  

El més jove dels entrevistats considera que li serà molt difícil emancipar-se, afirma que si ho pot fer 

abans dels 25 anys es pot considerar afortunat.  

Es comenta que la majoria de joves de Sallent es queden a casa dels pares, o se’n van a viure en parella 

quan s’ho poden permetre. Però que ningú es pot permetre viure sol a Sallent. 

Una altra de les entrevistades comenta que té la sensació de que hi ha una “fornada” de joves més joves 

amb estudis universitaris, aproximadament al voltant dels 23 anys, que s’han emancipat més ràpid. 

12. Quines són les principals problemàtiques per trobar habitatge al poble per a la gent jove? 

La majoria de les persones entrevistades comenten les mateixes problemàtiques: hi ha poca opció de 

pisos de lloguer barat i decent, poca oferta de pisos de protecció oficial, poques ajudes al lloguer, i de les 

poques que hi ha, no s’apliquen filtres específics per a la gent jove, que tinguin en compte les seves 

problemàtiques i obstacles específics. A més, es comenta que hi ha molts pisos buits a Sallent,. Amb tot 

això, la conclusió general és que no hi ha una política de joventut que posi èmfasi en les necessitats que 

tenen els joves en l’àmbit de l’habitatge.  

13. La gent jove del poble ha de marxar del poble per trobar habitatges assequibles?  

Diverses de les persones entrevistades comenten en aquest sentit que tenen la sensació de què els pisos 

de lloguer que s’ofereixen a Sallent són més cars que a la resta de la comarca. Per això, puntualitzen 

molta gent ha de marxar del municipi. Un dels entrevistats comenta que de la seva colla que són uns 60 

amics i amigues, només 5 persones viuen a Sallent. La resta han preferit buscar pisos en altres municipis 

de la comarca, o estan estudiant fora, o ho han fet i s’hi han quedat a viure. Una altra de les 

entrevistades comenta que de la seva colla, la meitat ha hagut de marxar. És a dir, que entre les 

problemàtiques relacionades amb la vivenda i la poca oferta d’estudis superiors a Sallent, fan que la 

gent hagi de marxar del poble.  

14. La gent jove vol viure al poble en un futur o aspiren a viure a un altre lloc? 
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Un dels entrevistats afirma que no dubtarà en marxar si la situació l’obliga. Tot i que està bé a Sallent, 

opina que no s’hi quedarà a qualsevol preu.  

D’altres persones lamenten que efectivament hi ha un fort sentiment de poble per part de la gent jove 

que ha crescut a Sallent. Opinen que tot i ser un poble molt dividit, la gent preferiria quedar-se a 

treballar i viure aquí, però que es veuen “forçats” a marxar per qüestions laborals, d’estudis i de la 

capacitat econòmica. Molta de la gent que marxa a estudiar fora ja s’hi queda, ja que potser han trobat 

feina o simplement ja s’han acostumat a viure fora. Però es considera que tornarien si poguessin.  

 

15. Com es podria millorar l’emancipació de la gent jove al poble?  

Diverses persones entrevistades lamenten que Sallent està ple de pisos buits, en concret 540. I es 

puntualitza que d’aquests, uns 400 deuen ser de bancs. Es considera que l’ajuntament hauria de fer 

pressió als propietaris, principalment els bancs per tal de rehabilitar-los i posar-los a lloguer.  

Es té la percepció que l’ajuntament també té molts pisos en propietat que hauria de reformar 

mínimament per tal que poguessin ser habitables i cobrar preus assequibles.  

Una altra de les propostes és que es facin més pisos de protecció oficial, ja que hi ha poca oferta i molta 

demanda, i posar un filtre específic per a joves en el sorteig d’aquests pisos. 

En tot cas, totes les persones entrevistades coincideixen a afirmar que és necessària una política juvenil 

en relació a l’habitatge.  

 
 

Bloc 4. Oci i cultura 

16. Quina és la principal oferta cultural i d’oci al municipi per a joves?  

Les iniciatives que més interès desperten són el Carnaval i les Festes Majors. La Setmana Jove també es 

menciona com a activitat interessant, sobretot pels més joves, ja que s’apunten a partir de 1er d’ESO, i 

té força afluència dels joves menors d’edat. En relació a la Setmana Jove, es puntualitza que en la última 

edició, no es va fer prou difusió, ja que molta gent no va rebre la informació necessària per apuntar-se i 

no hi va participar, després de 4 anys fent-ho. Per Carnaval es considera que faltarien més activitats per 

la gent d’edats compreses entre els 16 i els 20. Es fan moltes activitats per menuts i activitats per grans, i 

caldria buscar activitats per la franja del mig. Per exemple concerts, ja que els concerts que programen 

són per gent gran i lamenten que han de sortir del poble, i és una pena. 

En general es lamenta que hi ha poca varietat d'activitats a Sallent, cosa que fa que a la majoria de joves 

els avorreixi repetir cada setmana el mateix. És un poble molt viu en la festa major o per Carnaval, però 

un cap de setmana normal no hi ha gaire oci, esta tot molt limitat.  

En relació a l’oferta cultural i d’oci per joves es té la percepció de que només els joves més joves, en edat 

d’institut, gaudeixen de les activitats organitzades per l’ajuntament. Hi ha un sector oblidat de joves que 

no estan a l’òrbita de l’ajuntament ni de l’Ateneu, que no participen en activitats del poble i que tampoc 

els arriba la informació.  
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En aquest sentit, un dels entrevistats comenta que des de Cabrianes (on viu) volen crear una associació 

per motivar a que la gent jove s’interessi pels actes públics, ja que hi ha un alt percentatge de joves que 

no participen en res. Un altre dels objectius de l’associació és aconseguir que es faci un casal de joves a 

Cabrianes i que s’hi pugui fer activitats per què participin tots els grups de joves.  

Per altra banda, es comenta que la gent jove de Cabrianes participa molt de les festes i actes de Sallent, 

però la gent de Sallent no va a Cabrianes. Segons l’entrevistat, hi ha un problema: Sallent inverteix molt 

en actes de Festes i després la gent no hi va, perquè hi ha la Fumera, que és molt més suggerent. La 

Fumera no vol diners de l'ajuntament, per tant l’ajuntament es gasta 200.000€ per Festa major, en 

activitats que no gaudeix tothom. Lamenta que en canvi, Cabrianes té un pressupost de 3.000€ a través 

d’una subvenció de l’ajuntament, i amb tan pocs diners no es pot fer gran cosa. En aquest sentit, es 

considera que Sallent no ajuda a Cabrianes ni als joves que hi viuen.  

 

17. Iniciatives culturals dels joves al poble? (iniciatives dels propis joves) 

Existeix tot un sector de gent jove que es troba molt desvinculada de l’òrbita d’acció de l’ajuntament, 

però que fan molt pel poble: Organitzen les festes alternatives (La Fumera), organitzen concerts, 

xerrades i diverses activitats a l’Ateneu. Es considera que hi ha algunes entitats molt actives i també 

molt polititzades, molt reivindicatives. Aquestes mouen a molta gent, però sempre del mateix cercle. En 

general però es considera que fan moltes coses a Sallent, en part gràcies a que hi ha un moviment molt 

fort de les entitats de Sallent. 

Un dels entrevistats afirma estar muntant una associació cultural amb perspectiva juvenil però per a 

totes les edats amb l’objectiu de fomentar la cohesió per edats, barris, col·lectius, etc. Volen muntar 

actes potents i creatius a Cabrianes a través de subvencions de l’ajuntament, i aconseguir que gent de 

Sallent també vagi a Cabrianes. Aquest entrevistat també forma part de l'AVV de Cabrianes, i 

l’interessaria treballar de la mà amb l’entitat veïnal. Hi ha grup d'escalada que estarà en aquest local, un 

rocòdrom,...   

 

18. En quins espais, equipaments i espais públics es reuneix la gent jove? 

A un dels joves entrevistats li agrada patinar i afirma passar moltes estones al skatepark, a diferents 

parcs, als bars, a casa dels amics, etc. Afirma que l’skatepark que hi ha no és suficient, els van treure les 

baranes i les taules, i considera que no és un espai adequat per a la gent que li agrada patinar, caldria 

fer-ne un de nou i millor.  

Pel que fa als espais, es considera que hi ha molta diferència entre franges d'edat. Els joves més joves 

abans tenien un espai obert cada dia a la tarda, i estava força concorregut. Hi ha molta activitat 

d’extraescolars, sobretot de música i esports, ja que tant l’Escola de Música com l’esport té força ajudes 

municipals. A mida que els joves van creixent poden seguir amb els esports però acaben marxant 

bastant.  

L’espai de l’Ateneu està obert a tothom, però es considera que hi ha un sector de joves que no se'l 

senten seu, és un pèl tancat. Tot i així, fan moltes activitats els cap de setmana, concerts, xerrades, 

+pintxos.  
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Una de les entrevistades afirma que des que estudia un mòdul, té molta feina i exàmens i ja no va a 

equipaments ni espais municipals, ja que no té massa temps lliure. Abans acostumava a anar a la 

Turbina i li agradava molt. Considera que haurien de tornar a obrir un espai similar, ja que estava molt 

bé. 

La fàbrica vella té un perfil de gent bastant gran. No és gaire freqüentat pels joves, ja que no hi ha gaire 

cultura de teatre .  

Tot i que sigui difícil fer participar als joves en les activitats que s’organitzen, quan alguna activitat  

funciona,  funciona molt bé. Per exemple, La setmana jove funciona molt bé a l'institut- També  funciona 

el torneig de voleï-platja al juliol.   

 

19. Oci nocturn al municipi? 

En general es considera que hi ha força bars a Sallent, tot i que no acaben de ser el que els i les joves 

busquen a l’hora de sortir de festa.  

No hi ha festa a Sallent, aquesta és una frase repetida per la majoria de persones entrevistades. Els joves 

que busquen discoteques, o música house, o festes organitzades se’n van a Manresa. No es considera 

que trobin a faltar discoteques a Sallent, ja que si volen festa ja tenen l’hàbit de sortir. Aquest sector de 

joves es considera que no participen massa de la vida de Sallent. Quan són festes si que surten i 

participen, però els agrada un estil d’oci que no troben a Sallent.  

 

20. La gent jove pot sortir de festa al municipi? A on van de festa? 

Hi ha molt poca cosa, bars i Festes Majors. Per Festes hi ha molt més moviment, també per Carnaval, a la 

Setmana Jove. Però fora d'això, concerts a l'Ateneu i para de comptar. La gent jove no surt de festa per 

Sallent. Sovint si van a Manresa a la discoteca, ja comencen la nit allà.  

Alguns joves afirmen que de tant en tant si que es queden en algun bar del poble amb el grup d’amics, 

però generalment se’n van fora. Cada 2 setmanes hi ha coses a algun poble de la vora, la gent marxa el 

cap de setmana, van allà on hi hagi moviment.  

Una de les entrevistades més joves comenta que surten de festa per Manresa, normalment, ja que està 

molt a prop i hi ha més varietat de propostes d’oci. Comenta que per moure’s, s’organitzen entre el grup 

d’amics i sempre hi ha algun pare que els porta, i si no taxis entre tots, a no ser que la mateixa festa o 

local de Manresa organitzi el transport cap als pobles de les rodalies pagant autobusos. L’entrevistada 

comenta que això es podria potenciar més, ja que no els agrada dependre tant dels pares que els portin 

amunt i avall. Personalment afirma que li agradaria no haver-se de moure de Sallent, però no fan res i 

s’avorreixen. Proposa que es podria fer un espai per a reunir-se, un pub amb espai amb billar i jocs de 

bar per passar la nit, comenta quelcom similar al bar Morrison d’Artés. 
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Bloc 5. Igualtat i diversitat 
 

21. Has detectat situacions de violència entre adolescents? 

En un principi es considera que Sallent és un poble molt tranquil, on no hi ha situacions de violència 

entre joves. Els grupets van molt a la seva, no hi ha ni violència ni bona comunicació, hi ha bastanta 

indiferència. Potser alguna baralla algun cop, però no és determinant.  

Una altra de les entrevistades comenta que hi ha col·lectius molt diferents, que potser a Sallent es 

barallen, però si es troben a Manresa en alguna baralla es defensen entre ells perquè són de Sallent. Hi 

ha confrontació, però no oberta, no és una guerra declarada. Es considera que hi ha extrems oposats en 

relació al procés independentista català, però no són violents, són pintades, destrosses de les  

entramades, arrencar senyals i llaços, etc.  

Es considera que en ser un poble petit i haver compartit aula amb la majoria de joves de la mateixa edat, 

hi ha cert respecte per les persones, tot i les diferències polítiques que hi pugui haver.  

 

22. En els grups de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? Els  joves s’agrupen segons els 

seus llocs d’origen? 

La percepció general és que la gent es relaciona amb gent del seu entorn més proper. Hi ha gent de tot 

tipus, però en general es percep bastanta integració. Cadascú va a lo seu, i rarament ningú es posa amb 

el del costat. No es percep cap actitud racista violenta. Al revés, ara hi ha molta diversitat i cohesió entre 

els joves d’orígens diferents. Abans hi havia poca immigració, però ara n'hi ha més i més cohesionada. Hi 

ha molta diferència entre el jove de família immigrada i la seva família, ja que els fills i filles ja estan molt 

més integrats/des. Potser es fan molt amb joves dels seus col·lectius però estan molt mes integrats que 

els seus pares. Existeix la percepció de que ara es veu molta més cohesió perquè la gent s'ha anat 

acostumant. 

 
 

Bloc 6. Esports i hàbits saludables 
 

23. Quina oferta esportiva (federat i no federat) hi ha en el municipi?  

La majoria de persones entrevistades considera que es fa molt esport a Sallent. Tot i així , es constata 

que el pavelló esta molt centralitzat a basquet i futbol sala. El club de futbol i el de bàsquet funcionen 

molt bé. També es practica força natació i waterpolo. Però costa molt fer entrar altres esports més 

minoritaris al pavelló, com per exemple el vòlei. Per a aquests esports més minoritaris, comenten que 

han de demanar espai al pavelló de Cabrianes, per exemple. O en alguns casos buscar algun centre 

esportiu a Manresa on es practiqui.  

En relació a Cabrianes, es comenta que el pavelló és molt bo, i es va llogant per a les pràctiques 

d’esports i per a celebracions diverses. Es puntualitza que el rocòdrom no el fa servir ningú, cosa que 

potser es podria fomentar des de centres o entitats.  
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Hi ha qui comenta que no coneix massa l'ambient esportiu de sallent, però tot i així, percep que la 

pràctica esportiva està força estesa, l’esperit esportiu força instaurat, i es fomenta força des de 

l’ajuntament. Es considera que es pot comprovar això pel fet que, per exemple, a les curses de 

muntanya i altres iniciatives esportives puntuals s'apunti força gent. Algun dels entrevistats s’aventura a 

calcular un percentatge del 60-70% de gent jove fa esports.  

Un dels joves entrevistats s’interessa poc per altres esports a banda de patinar, i per tant, no coneixen 

massa la realitat de la resta de pràctiques esportives. 

En definitiva es considera que a Sallent, per ser un poble petit com és, no hi falta de res. Tot i així, si que 

es podrien millorar algunes instal·lacions.  

 

24. Hi ha espais suficients per a la pràctica esportiva lliure? En quin estat es troben?  

La pràctica esportiva lliure no està tant consolidada com la pràctica federada o de clubs. Hi ha pocs 

espais per a l’esport lliure i gratuït. Es considera que la pista d'skate no esta en gaires bones condicions, 

que podria millorar, però ja és més que res. De la mateixa manera que la pista de vòlei platja, també 

podria estar en millors condicions, s’utilitza poc i no se’n fa un manteniment per a què estigui a ple 

rendiment.  

Es podria fomentar més l’esport a l’aire lliure, a la natura, el senderisme, les rutes en bicicleta, etc. 

 

25.  Quina oferta esportiva falta al municipi? Quines actuacions polítiques s’haurien de 

dur a terme per millor la pràctica esportiva? 

Reprenent les aportacions de preguntes anteriors, els i les entrevistades consideren que es podrien fer 

més coses, potenciar més altres esports que no fossin els de sempre, futbol i bàsquet, ja que potser està 

molt centralitzat. Existeixen molts altres esports que caldria potenciar a Sallent.  

Es comenta també que els joves més grans utilitzen força el gimnàs, però com que se'ls acaba quedant 

petit s’apunten al gimnàs de fora de Sallent. Caldria una remodelació del gimnàs, així potser la gent es 

quedaria més al poble.  

Es comenta que pel mateix preu que es paga a Sallent, es pot anar al Cube de Manresa. Molta gent va 

allà perquè les instal·lacions són noves i està molt més equipat. Caldria revisar-ho.  

 

26. Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a Sallent?  

En relació al consum d’alcohol i drogues hi ha força divergència d’opinions. Per una banda, existeix la 

creença de que sembla que a Sallent la gent jove està bastant conscienciada sobre el risc del consum. Es 

comenta que en certs grups d’amistats, sovint, si hi ha algú que es passa amb el consum, la mateixa colla 

els acaba excloent. D’altres puntualitzen que no hi ha un consum major que en altres pobles o ciutats. Es 

considera que pel fet que no hi hagi massa festa nocturna, tampoc es veu un consum de drogues 

alarmant, mentre que en el cas de l’alcohol hi ha molt consum, es fa botellón, però no genera alarma.  
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Per altra banda, hi ha qui creu que si que es consumeix bastant a Sallent, fins i tot conductes de risc. 

S'hauria de fer més control dels punts de venda a menors, ja que es considera que si els enxampen ja 

s'espanten i no ho fan més. Algun dels entrevistats considera que hi ha molta droga a Sallent, però no es 

tracta de drogues dures, de disseny, sobretot cocaïna i marihuana, i molt d’alcohol.  

Altres visions apunten que fa uns anys hi havia baralles al memphis gairebé cada cap de setmana, i 

moltes d'aquestes baralles venien detonades per un consum elevat d'alcohol i drogues. Tot  així, no 

sabrien dir si actualment segueix essent així.  

Una de les entrevistades més joves comenta que la gent de 17-18 anys, i fins i tot més joves, volen 

provar de tot, i per falta de coneixement i experiència perden el control. Considera que l’ajuntament 

hauria de fer alguna cosa més, fer més xerrades, més sensibilització. Tot i que l’afany de noves 

experiències sempre hi serà, “qui vol prendre pren”.  

 

27. Creus que la gent jove de Sallent té conductes de risc amb les relacions sexuals? 

En el cas de les pràctiques sexuals de risc es considera que segueix existint la idea de que l’únic dolent 

que pot passar és un embaràs no desitjat. Per sort no és una idea generalitzada, però existeix i en gent 

no tan jove.  

Una de les entrevistades més joves, considera que la gent està informada, ja que es fan xerrades a 6è de 

primària, a 2on d’ESO a 4rt d’ESO i fins i tot als cicles formatius. Es fan els típics taller d’anticonceptius, 

d’infermetat de transmissió sexual, etc. La gent ho sap però segueix passant bastant dels anticonceptius. 

Hi ha persones que es curen en salut, i hi ha altres que si la parella insisteix en que no volen fer servir 

preservatiu, no l’utilitzen al final. I això passa en nois i en noies, no és cosa només d’un sol gènere. 

 

28. Què es podria fer per tal de millorar els hàbits saludables del municipi (consum de drogues, 

relacions sexuals de risc, etc) 

Es considera un tema delicat, ja que quan s’és jove tothom vol experimentar i provar de tot. Les xerrades 

i tallers que es fan a l’institut serveixen. Una de les entrevistades confirma que al seu grup d’amistats els 

han servit. Però cal destacar que a 2on d’ESO són massa petits, no tenen el cap al seu lloc. En canvi a 

mesura que es va creixent és quan t’acabes adonant dels riscos reals del consum, de les pràctiques 

sexuals insegures, etc. 

La majoria de les persones entrevistades no tenen molt clar la resposta a aquesta pregunta. 
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Bloc 7. Participació i cohesió 
 

29. Com és el teixit associatiu del poble (molt actiu, divers, etc)? Hi ha associacions juvenils?  

La majoria de les persones entrevistades considera que les entitats de Sallent funcionen molt bé. Són 

molt autònomes, i realitzen un munt d’activitats. Algunes necessiten de la col·laboració de l’ajuntament, 

com ara el Carnaval, i d’altres s’autogestionen completament, com és el cas de la Fumera, entre d’altres.  

Segons la perspectiva d’un dels entrevistats, el poble és molt actiu, es fan moltes coses. El problema és 

que es fan exactament igual des de fa 30 anys. Caldria innovació i renovació a les entitats i a les activitats 

que programen. Considera que és per això que s’han anat creant les noves associacions com la Fumera, 

el Carrilet, etc. L’assemblea de joves es va convertir en la Fumera per no haver d’anar a les entitats 

veïnals tradicionals a pidolar que per festes es fessin coses diferents, amb aires renovats i enfocades a 

joves. També tenen una altra manera de funcionar, més assembleària. Les entitats tradicionals 

funcionen molt de manera vertical, i això a la gent jove no els agrada.  

Es comenta que hi ha entitats amb molt relleu generacional, com ara en les entitats esportives. En el cas 

de les culturals hi ha de tot. Per exemple, a La Fumera hi ha gent de totes les edats, i funcionen de 

manera molt horitzontal. Però no totes les culturals gaudeixen de tanta implicació. 

Una de les persones entrevistades considera que cal posar de manifest que per a certes activitats 

l’ajuntament contracta empreses de fora de Sallent, quan podrien dur-ho a terme entitats del poble. I 

aquest fet fa sentir molt malament a certes entitats de Sallent. Senten que no són preses en 

consideració i que la seva tasca no te el reconeixement que es mereix.  

Hi ha dues de les persones entrevistades, concretament les dues més joves, que afirmen no conèixer la 

realitat de les entitats. No atrau el seu interès i per tant, coneixen poques entitats del poble.  

 

30. La gent jove de Sallent té espais per implicar-se amb els projectes que els interessa? 

Algunes veus comenten que hi ha diversos espais on els i les joves poden adreçar-se si tenen ganes de 

fer coses pel poble. Hi ha coses per a tots els gustos. Carnaval aglutina a gairebé tots els joves de tots els 

perfils i sectors. Té una faceta polititzada però una altra de molt festiva. Gent gran que potser no fa res, 

però per caranaval fa de tot. Una festa molt cohesionadora de tots i totes les sallentines. 

Per altra banda, el punt negatiu és que a vegades es fan moltes trobades per entitats i hi ha algunes 

entitats que no hi van. La cultura participativa no està forta, si cal fer esforços, no tothom està disposat a 

fer-los. Les festes o actes més lúdics enganxen molt, però la feina que vegades implica (reunions, fer 

projectes, subvencions,...) molta gent no està disposada a fer-la. 

 

31. La gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del poble?  

Es comenta que hi ha molta gent que s’implica en dinàmiques del poble, però sobretot en l’òrbita de 

l’Ateneu. L’Ateneu mou a molta gent jove. Però el problema que tenen les entitats és que és sempre la 

mateixa gent que està en tot. Hi ha persones que fan de tot i col·laboren en un munt d’entitats i 
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activitats del poble, i hi ha qui no fa res, no participa en cap activitat al municipi, tret del Carnaval i Festa 

major.  

 

32. Com és la comunicació de l’ajuntament amb els joves? Com podria millorar? 

Hi ha diverses percepcions. En primer lloc, hi ha veus que consideren que la comunicació podria millorar 

molt. Hi ha poc diàleg, i és culpa de totes les parts. Però es vol destacar que hi ha gent que sempre anirà 

en contra del que faci l'ajuntament. I que hi ha altra gent que no participa en res, tampoc es comunicarà, 

perquè no l’interessa. Comenten que si no hi hagués tanta divisió dins el poble es podria fer coses molt 

més riques. 

Per altra banda hi ha una perspectiva més rígida que considera que l'ajuntament està molt allunyat del 

que vol la gent jove. El poble està molt polititzat i des de l’ajuntament no es vol tenir col·laboradors que 

no siguin del seu color polític, l’ajuntament està massa polititzat.   

 

33. Creus que la gent jove té sentiment de pertinença amb el poble?  Com es podria millorar? 

La majoria de les persones entrevistades consideren que hi ha molta pertinença al poble per part de la 

gent jove. Poble molt dividit però de totes les edats els encantaria poder quedar-se a viure al poble, si 

fos més fàcil. 

Es destaca que en altres pobles els joves marxen a estudiar i viure fora, i potser ja no tornen més, només 

per festes. La majoria de gent de Sallent i Cabrianes sempre torna. Els grups d’amics són grans (30 o 40 

persones) i es segueixen veient molt a Sallent tot i tenir vides molt diverses entre setmana. Tot i això 

faltaria generar motius i motivacions per la gent que participi en coses i es quedi a Sallent sobretot i 

principalment en termes d’habitatge, feina i oci. 

 A banda d’això, a la gent jove en general li agrada Sallent. Tot i estar molt polititzat, es considera que hi 

ha molta cohesió entre les persones, tothom es saluda i es porta bé amb tothom, i els diferents 

col·lectius, més enllà de les afinitats polítiques, tenen bona relació.  

Per últim, una de les entrevistades joves, comenta que li agradaria quedar-se a Sallent, però tampoc té 

problema si algun dia ha d’anar a viure a algun poble dels voltants. Té la família a Sallent, sempre 

tornaria, però si segueix així la qüestió de la vivenda, no es podrà emancipar i viure sola, com a molt 

compartir. Afirma que el sentiment de pertinença podria millorar molt entre la gent jove si es cuidés 

més de la gent jove. Altre cop vivenda, feina i oci.  

 

Altres 

Apareix un aspecte que una de les persones entrevistades vol posar de manifest, i és que considera que 

la tasca de l’elaboració del Pla Local de Joventut l’hauria d’estar fent íntegra l’ajuntament. I el motiu del 

perquè no la fa és perquè no saben com apropar-se a la gent jove. Fan coses però des de la distància, 

“sembla que els fem por”.   
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Annex 2: Enquesta Jove 
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PROCÉS PARTICIPATIU PEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SALLENT 
                  

Resultats de l’enquesta de carrer  
 

22 de desembre del 2018 
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Objectius de l’enquesta i persones participants. 
 
Tenint en compte que l’enquesta es realitza en substitució del Fòrum Jove com a forma d’afrontar una 
possible manca d’assistència, la finalitat primera és arribar al màxim nombre de persones joves del poble i 
conèixer la seva perspectiva.  
 
� Els objectius són: explicar que s’està fent el nou Pla Jove de Sallent i recollir necessitats i propostes 

d’actuacions en matèria de joventut. 
� S’ha enquestat a un total de 40 persones, d’edats compreses entre els 12 i els 34 anys 

aproximadament. I en alguns casos, als familiars de joves de 3er d’ESO. 
�  

 

1. Condicions de la realització de l’enquesta. 
 

1. Recorregut de la dinamització.  
 

Els primers 10 participants s´han enquestat entre les 11:30 i les 13h a la zona esportiva, hi ha hagut 3 joves 
que han rebutjat participar. El recorregut de la dinamització ha seguit fins a Plaça Catalunya, on hi havia 
famílies amb infants petits i s’ha comprovat que no hi havia joves al Bar Palmera. El Cós, també es trobava 
bastant buit. Entre les 13:30h i les 14h pel carrer s'han parat a uns quants joves perquè contestessin 
l'enquesta. I tres joves que hem parat pel carrer per separat no són de Sallent ni hi viuen, han vingut de visita. 
A partir d’aquí s’ha enquestat a jovent de més de 25 anys asseguts a la terrassa de diversos bars a la Plaça 
Sant Antoni Mª Claret fins a les 15h. Després, la Plaça de la Vila i les rampes de l'skatepark estaven buides. El 
bar de la piscina i la zona esportiva estan força buits i no s'observen més joves al carrer.  

 
 

2. Breu explicació de les persones enquestades.   
 

Les visions que s'han recollit són: una mostra d’amics de nois joves que fan esport, que estan mirant el partit 
de futbol (adolescents de 12-13 anys). Una mostra de noies d'Institut (entre 12 i 16 anys) i de noies de 18-20 
anys. Nois i noies entre 19 i 22 anys, que estan estudiant i vivint fora de Sallent. Nois i noies al voltant dels 27-
30 sense polititzar i grups de joves de més de 30 que sí que tenen un discurs polític. 

 
També hi ha una petita mostra que són pares i mares de joves de Sallent, que estaven al camp de futbol, 
mirant el partit dels seus fills. Per tant, hem recollit també la seva visió sobre les necessitats i preocupacions 
dels seus fills i filles.  
 

 
3. Preguntes de l’enquesta.   

 
- Quines són les teves 3 màximes preocupacions com a jove? 

- Sobre què t’agradaria que l’ajuntament t’informés més? 

- Com podria millorar la comunicació amb l’ajuntament? 

- Quins espais i activitats t’agradaria que es fessin, o que es milloressin? 

- Què creus que pot fer l'ajuntament per ajudar la gent jove a accedir a una feina i una vivenda a Sallent? 

- Com creus que es podrien promoure uns hàbits saludables a Sallent? 
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2. Aportacions recollides. 
 
 
S’han dividit les aportacions per temàtiques o àmbits, que relacionem de la següent manera: 

 
 

Les grans preocupacions dels joves 
 

1a PREOCUPACIÓ 

De les preocupacions més repetides són les qüestions relacionades amb la feina (ben pagada, estable, 
qualificada,...) i amb la capacitat adquisitiva que puguin tenir al futur. Hi ha qui comenta que les ajudes o 
projectes municipals en relació a l’ocupació sempre se les enduen els mateixos, i que s’hauria de fer més 
equitatiu. 
Una altra de les preocupacions més compartides éstà relacionada amb els estudis: poder-los acabar, poder 
obtenir un títol que els permeti fer alguna cosa de profit.  
Els preus dels lloguers a Sallent i en general. Els preus són prohibitius. 
La manca de moviment i de vida al poble també preocupa a diverses persones enquestades. 
El futur però ja es veurà perquè són una generació que s'han endut una decepció, un revés respecte el que 
esperaven ja que la crisi els va agafar recent graduats. 
Unes noies afirmen que s’avorreixen molt, que o estan a casa o al camp de futbol. És un poble de gent gran i 
fan moltes coses per gent gran (teatre, música), però no per gent jove. Només per Carnaval i per Festa Major 
hi ha una mica més de moviment. Per Nadal es podria fer un pare noel que anés per les cases i donés regals 
als petits, o coses així. Això crearia més moviment de poble per la gent jove.  
No es fa poble. No hi ha moviment ni espais amb interrelació, cadascú va amb el seu grupet. Només el 
Carnaval aglutina una mica més de gent de diferents edats i perspectives. 
Sobretot entre els més joves afirmen tenir poques preocupacions. Alguns familiars d’aquests consideren que 
només els preocupa el mòbil, els youtubers, l’instagram. 

 
 

2a PREOCUPACIÓ 

La segona posició per ordre d’importància és indiscutiblement la feina, quedar-se sense i no poder pagar el 
pis, o treballar moltes hores per un sou molt baix durant tota la vida, la precarietat, la temporalitat, etc. 
Una noia comenta que li preocupa no poder anar tranquil·la pel carrer, sense cap noi que els hi digui coses a 
ella i les seves amigues.  
Li preocupa que les entitats no tenen cantera. Ara tenen reputació de ser un poble on s'organitzen moltes 
coses i tenen por que es converteixi en un poble dormitori. 
Hi ha molt poca festa i molt poca cosa a fer, la gent se'n va fora.  
Transport 

 
 

3a PREOCUPACIÓ 

Els joves més joves, i en el seu cas els seus familiars, afirmen que no tenen massa preocupacions. Algun 
familiar afirma que la gran preocupació de la gent jove és jugar a la “play” i l’instagram.  
La societat, la qüestió política que passa el país 
Tenir un futur al poble, poder-se quedar. La feina 
L’envelliment del poble, la gent jove acaba marxant ja que hi troba poc atractiu, hi ha poca cosa a fer. 
La salut 

 
 
 
 

Sistema informatiu de l’ajuntament de cara a la gent jove 
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MECANISMES PELS QUALS S’INFORMEN 

En general, la majoria afirmen informar-se a través de xarxes socials com Facebook o instagram de 
l’ajuntament, i un grup que es diu “Tu no ets de Sallent, si no...”, on s’afirma que surt tot allò que passa al 
poble. Els grups de Whatsapp també és una via per la qual s’informen, però no és tan comuna.  
En molts casos es comenta que l’Instagram funciona molt bé. Diversa gent afirma seguir el perfil d’Instagram 
del Carnaval 
Els familiars dels més joves comenten que sigui el que sigui, si no ho poden veure a través del mòbil, per ells 
no és prou atractiu. Afirmen que les xarxes socials són el futur.  
Els i les joves que estudien a l’institut s’assabenten de les notícies i les activitats a través del punt 
d’informació juvenil que la dinamitzadora juvenil de l’ajuntament realitza cada divendres al mateix institut. 
Tot i que alguns lamenten que només es publiciten activitats per gent més gran.  
La tercera font d’informació més repetida és el “boca-orella”. Els més joves i els més grans afirmen que 
segueix essent una molt bona manera d’informar-se de les activitats que es fan a Sallent.  
Els cartells impresos també fan la seva feina, però també hi ha algunes veus que diuen que l’ajuntament 
informa molt poc a través de cartells. Que es veuen més cartells de les activitats de l’Ateneu.  
Es comenta que Ràdio Sallent també s’escolta molt per la xarxa.  
Hi ha veus que lamenten que l’ajuntament no informa bé, que pengen poc cartell i que la informació no 
arriba prou.  
Es comenta que activitats com el Carnaval o la Festa Major, que no necessiten presentació, tothom s’informa 
per diverses vies. Però que en activitats no tan grans no es fan prous esforços. 

 
 

COM PODRIA MILLORAR EL SISTEMA INFORMATIU 

Es comenta que una bona manera de complementar la tasca informativa actual seria reforçar la cartelleria, 
repartir fulletons o fins i tot fer embustiades. 
Algunes veus expressen que es podrien fer xerrades informatives per tot el poble.  
D’altres afirmen que els agradaria rebre més informació de l’ajuntament, no només de les activitats que 
programen, si no també dels projectes que desenvolupa.  
Des d’una altra perspectiva es comenta que el sistema informatiu ja està bé així com està, que sempre es pot 
millorar però que aconsegueix els objectius.  
Alguns joves lamenten que tant els cartells com la dinamitzadora juvenil informen d’activitats per a gent gran, 
que són poc atractives per la gent més jove.  
Diverses persones consideren que caldria potenciar més l’Instagram, fer-lo més atractiu, ja que no creu que el 
perfil de l’ajuntament tingui massa seguidors.  

 
 

Oci, Lleure i Cultura 
 
 

ESPAIS PER A JOVES 

Falten espais d'esbarjo adaptats per edat de joves, com grups i DJ 
Diverses persones assenyalen que faria falta un casal jove amb jocs, algun lloc tancat on la gent jove pogués 
passar estones lliures. Sobretot ara a l’hivern és imprescindible perquè al carrer no s’hi pot estar.  
Trauran l'envelat, en què s'havien gastat molts diners perquè va entrar molta aigua 
Alguns usuaris del camp de futbol no saben massa quines propostes podrien fer a l’ajuntament. Se’ls acut de 
posar una font a la pista i una piscina més barata. 
La Fàbrica Vella és un espai cultural que han fet nou, però si les entitats en volen disposar són de pagament 
amb preus alts que el fan inaccessible. Es considera que a Sallent hi ha bons equipaments on s'han invertit 
diners, però caldria potenciar-los, ja que no s'aprofiten prou. 
Hi ha veus que comenten que estaria bé ajuntar totes les instal·lacions o equipaments per a joves: 
l'skatepark, el Casal, les pistes d'esport,... Destaquen que a Súria està tot junt i és molt millor, ja que els joves 
no han de dispersar-se pel territori.  
Algunes persones joves afirmen que no els fa res moure’s de Sallent per estudiar, però per sortir de festa no 
els agrada haver de marxar. Es podria posar un local amb música, tipo Casino o Casal amb màquines, ping-
pong,... per no estar pel carrer a la tarda. 
 No hi ha molts espais. La setmana jove està molt bé, s'informa bé de tot el que es fa. L'envelat el podrien 
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arreglar i cobrir per poder estar-hi si plou.  
Algunes persones enquestades lamenten que no surt gaire per Sallent, ja que no hi ha massa per fer, només a 
vegades hi ha concerts a l'Ateneu. Diversos joves comenten que al final acaben anant a bars, com el 
Camagüey al Cós.  
Hi ha qui comenta que L'Espai Jove no està bé, no és un espai adequat per a joves de diferents edats. 
Diverses persones expressen que el que abans era la Turbina Gran estava molt bé. No entenen per què ho 
han tret i afirmen que caldria fer alguna cosa similar.  

 
 

ACTIVITATS JUVENILS 

Entre les persones enquestades hi ha força divergència d’opinions en relació a les activitats de Sallent.  
Existeix una perspectiva positiva, que considera que es fan moltes activitats per a joves a Sallent: Carnaval, 
Setmana Jove, Festa Major, teatre, música, etc.  
Es plantegen propostes de millora de la programació com ara, algun concert de grups que agradi als joves, 
que es tingui més en compte aquesta edat entre ben petits i adults.  
En aquesta mateixa línia, es demana que hi hagin activitats, espais per a joves de diferents edats. Fa falta 
cohesionar més el jovent del poble. Activitats com el Carnaval o la Festa Major estan molt bé, però a vegades 
falten activitats més cohesionadores, pròpies dels pobles petits. 
Hi ha una altra perspectiva que opina que l’ajuntament no fa gaire res per a joves. Lamenten que la Setmana 
Jove és només una setmana, mentre que a altres llocs dura un mes de programació interessant per joves. 
Aquestes veus consideren que a la Setmana Jove de Sallent hi van 4 gats, i que això no permet fer poble com 
a Artés, Santpedor, Navàs... A Sallent cada grupet fa la seva, és molt tancat.  
Algunes veus opinen que el Carnaval està molt bé, tot i que està baixant d'intensitat en els últims anys. 
Consideren però, que gràcies a la gent de l'Ateneu encara es fan moltes coses. 
Algunes de les persones enquestades, que es troben el sector de “joves grans” afirmen ser més de bars i de 
les activitats de l'Ateneu. No hi ha massa activitat de l'ajuntament, i per joves menys. Per exemple, a Cal 
Carrera l'entrada són 20€, és prohibitiu per a joves.  
Es comenta que des de l'Ajuntament es programen poques activitats per a joves, mentre que la Fumera i el 
Carnaval són el millor. A la Fumera es fan moltes activitats, almenys tenen en compte els joves, a les Festes 
Majors no tant. A l'Ateneu també es fan moltes coses, concerts, xerrades... A més, afegeixen que 
l'Ajuntament podria donar més subvencions a les entitats 
Algunes veus opinen que els joves lluiten molt per tenir el què volen fora de les parets de l'Ajuntament i ho 
organitzen com a entitats. Consideren que hi ha una barrera de fa molts anys on l'Ajuntament està a una 
banda i la gent que vol coses pels joves per l'altre. 
Els més joves (gairebé en la seva totalitat de gènere masculí) es passen el dia a les pistes, fent esport i amb els 
amics. Algunes famílies consideren que als seus fills i els seus amics no els interessa res. Si fan futbol és 
només per estar amb els amics. Potser els interessa també la festa major, però només per poder quedar amb 
els amics.  
Algun dels joves enquestats que viuen fora de Sallent pels estudis, quan està a Sallent algun cop va als 
concerts de l'Ateneu, o a la Font del Balç a Gironella també fan concerts… Opina que Sallent està bastant 
mort.  
Un jove de la franja dels més grans considera que podrien posar un circuït de motocros, espectacles i més 
festes techno. Pel què fa l'oci nocturn, fa uns anys marxava de Sallent i ara que ja té més edat torna a sortir 
més pel poble. Considera que especialment el Carnaval de Sallent està molt bé. 

 
 
 

Formació 
 
 

FORMACIÓ 

En relació a la formació que s’ofereix a Sallent en general tothom afirma que hi ha poca varietat, i que es 
podria augmentar l’oferta amb cursos que obrissin el ventall per a la gent jove.  
Una de les persones enquestades comenta que va fer un grau d'elecrtomecànica, i que ara n'hi ha un 
d'industrial i un d'administratiu. Com més a prop millor. 
Algunes veus consideren que últimament a l’ajuntament s'han posat les piles. Van fer un curset de monitor, la 
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unió de botiguers han fet un curs d'aparadors. S'ha de buscar, però es troben cursos. Proposa que se’n faci 
algun de manipuladors d'aliments.  
En canvi, hi ha qui pensa que sent un poble petit té tot el que ha de tenir. Donat que Manresa està ben a 
prop, allà es pot aconseguir el curs o la formació que es vulgui.  
Diversa gent ha comentat que no li fa res haver de moure’s. Comenten que així es coneix més gent i més 
món. S’aprèn molt sortint del poble.  
Algunes famílies comenten que ja en l’institut els seus fills han d’agafar el cotxe ja que viuen a pagès. Així, 
tant fa anar a un lloc o a l’altre.  
A Sallent hi ha poca cosa, tothom acaba marxant. Però la gent jove n’és conscient des de ben petits i ja es fan 
la idea. Alguns afirmen que prefereixen estudiar el que volen encara que sigui lluny.  
Les formacions que es fan són molt concretes, coses que interessen a poca gent. Va estar bé el curs de 
monitor de lleure. 
Algunes veus proclamen que no fa falta obrir més línies de formació a Sallent ja que se’n pot aconseguir a 
Manresa, a Vic, Barcelona, etc. El que sí que l’ajuntament hauria de treballar més és en la qüestió dels serveis 
de transport públic, per tal que la gent no hagi d’utilitzar el cotxe i pugui anar en bus. Es comenta que el 
transport públic per moure’s de Sallent és nefast.  
Les propostes de cursos o formacions que han anat sorgint són: batxillerat artístic, un cicle formatiu 
d’informàtica, més edicions de la titulació de monitor. 
En algun cas, si estudien o han estudiat fora, no coneixen ni s’interessen massa per l’oferta de Sallent. 
Pel que fa a l’institut, es comenta que pot millorar molt. El pati està molt malament, tot el terra aixecat. 

 
 

Emancipació 
 
 

HABITATGE 

En la qüestió de l’habitatge hi ha una certa unanimitat en afirmar que els pisos a Sallent són cars i n’hi ha 
pocs. La gent jove no pot pagar els preus per emancipar-se.   
Algunes de les veus més joves, no coneixen com està el tema. Afirmen que els agradaria viure a Sallent. Hi ha 
de tot i és tranquil.  
En canvi hi ha altra gent que manifesta no conèixer la situació de Sallent, pel fet que no hi volen viure. No han 
mirat pisos. No volen viure a Sallent, és difícil viure en un poble com Sallent, no hi ha res.  
Alguns joves no emancipats en ser preguntats pel tema vivenda comenten que els sembla que està difícil però 
que no tenen propostes per a millorar la situació. 
En relació a l’acció que pot fer l'ajuntament per millorar aquesta solució, hi ha qui opina que poca cosa pot 
fer, ja que depèn dels propietaris de les cases o pisos. Per altra banda, hi diverses veus que consideren que és 
l’ajuntament qui ha de d’ajudar a la gent jove amb la qüestió de la vivenda.  
Es plantegen algunes propostes d’accions que podria fer l’ajuntament per a promoure una millora del mercat 
de pisos, en especial de lloguer, de Sallent.  
Podrien incentivar el lloguer per menys de 350 €, hi ha molts pisos buits. Si no és així, viure sol és impossible. 
Es podria promoure un lloguer decent per a la gent jove que estudia i treballa. 
Una altra opció que es proposa és que l’ajuntament promogui que es posin més pisos en lloguer. 
Es planteja que hi ha molts pisos buits que es podrien posar a lloguer. Sallent és un poble on l'habitatge és car 
en relació als pobles del voltant com Balsareny o Artés. Consideren que en un futur molts joves no es veuen a 
Sallent, sinó més aviat per Manresa. 
Un grup de persones lamenten que no hi ha pisos, fet que converteix Sallent en un poble car per viure-hi. Hi 
ha molts pisos tancats i molta gent que no pot pagar una vivenda. A més comenten que ara no s'informa 
sobre el pisos que l’ajuntament té a Barcelona per estudiants i que el jovent hi pot accedir per sorteig.  
En relació als pisos de Protecció Oficial es destaca que hi ha llista d'espera, molta gent que aspira a viure-hi i 
molt pocs pisos. Es proposa que se’n facin més.  
Una altra proposta és que obrin pisos buits. Que donin ajudes a gent jove que ho necessita, ja que són massa 
cars. 
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Un altre grup de joves comenta que no hi ha pisos decents per menys de 400€. Es comptabilitza que hi ha 600 
pisos buits a Sallent, és a dir, 1 de cada 4. L'ajuntament podria comprar cases, rehabilitar edificis vells o 
malmesos, podria oferir ajudes als propietaris si s'han de fer reformes per incentivar el lloguer. Es podria fer 
un servei de mediació per al lloguer entre propietat i llogaters, com es fa a la Generalitat. Aquest servei 
podria donar suport o facilitar tota la tramitació del contracte. L’ajuntament també podria promoure la 
masoveria urbana. Podria fer moltes coses i no en fa cap. 

 
 

FEINA 

Els joves més joves, en general no coneixen massa la situació del mercat laboral de Sallent. Alguns comenten 
que encara no s'ha plantejat res de feina més enllà dels estudis.  
No hi ha feina a Sallent. L'ajuntament, en projectes de foment de l’ocupació que promou, demana moltes 
condicions per treballar (carnets de manipuladora, conduir, idiomes, etc). Es considera que es podria facilitar 
més a l’hora de treballar.  
Els familiars dels més joves consideren que no els interessa massa encara. En especial un pare afirma que el 
seu fill no dóna valor als diners, i no és conscient de l'esforç que li suposarà trobar feina i vivenda.  
Hi ha veus que consideren que l’ajuntament pot fer poca cosa, ja que es tracta de quelcom més general. 
Existeix el viver d'empreses que fomenten la feina d'electricista. Es considera que tothom vol anar a la mina, 
ja que es cobra bé. 
Hi ha qui opina que el polígon està bé, però es podria incentivar el comerç local en detriment de les grans 
superfícies. 
Un dels joves que viu i estudia fora de Sallent, considera que si pogués trobar una bona feina tornaria a 
Sallent, però si no ja li està bé quedar-se allà on estudia. Hi ha pisos barats, ja s’ha fet amb la vida d’allà i 
tampoc no es sent molt lligat a Sallent.  
Algunes veus consideren que hi ha poca feina, i que gairebé tothom que coneix treballa fora. Però aquest no 
és el problema, Sallent és un poble petit al costat d’una ciutat com Manresa, amb més oferta i més moviment 
de gent. El problema és no poder moure’s de manera decent amb el transport públic. 

 
 

Hàbits saludables 
 
 

ESPORT 

El parer general de les persones enquestades expressa que a Sallent està força extesa la pràctica de l’esport i 
hi ha força varietat pels habitants que té Sallent. 
Els esports estan força bé a Sallent, es fomenta molt la vida saludable. 
La gent en general fa molt esport. N'hi ha de molts tipus i és una molt bona afició que té molta gent jove. Es 
fa de tot: natació, futbol, bàsquet, waterpolo, tenis, bici,…  Hi ha més gent que fa esport que no que no en fa. 
Existeix la visió de què els joves que van a l'Espai Jove en general no fan esport.  
Hi ha qui opina que es destina massa pressupost al futbol i al bàsquet. Els recursos i l'ús dels espais com el 
pavelló es podrien repartir equitativament amb d'altres esports, com el voleibol. 
La piscina podria ser municipal perquè és privada i molt cara. Estaria bé poder-la gaudir més. Espais n'hi ha 
però podrien ser més accessibles- 
Hi hauria d'haver un equip femení de futbol per a les noies petites, només n'hi ha per noies grans. 
Una altra proposta d’esport diferent que es podria fer és el kick-boxing o boxa. 
Caldria incentivar el club de running. No tant futbol i bàsquet, i més esports a la muntanya 
El pare d’un noi que fa futbol afirma que el practica només perquè està entre amics. Si no hi jugaria. Tot el 
que requereix esforç no li motiva. No practiquen res més per vagància.  

 
 

HÀBITS SALUDABLES 

Es podrien regalar preservatius a joves de forma gratuïta i anònima, ja que al poble tothom es coneix i a la 
farmàcia fa vergonya segons per a qui.  
Una noia jove comenta que per temes de suport o assessorament sexual no sabria on anar, no hi ha un lloc de 
referència. Hauria de ser l’Espai Jove - Punt info jove, però no sap si es fa o si hi ha algú capacitat. 
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Altres àmbits o temàtiques 
 
 

ALTRES  

Existeix una gran dependència del cotxe, el transport públic no és prou eficient.  
Una noia afirma que la policia no és gens educada ni servicial.  
Un sector de joves enquestats considera que l'ajuntament no té en compte el jovent que organitza les coses. 
Tant es així, que tenen una visió de l'ajuntament com a generador d'obstacles més que no pas de facilitador. 
Algunes persones que estudien fora, lamenten que ja no fan gaire vida a Sallent perquè no hi ha ambient de 
poble. “Et fas amb gent de Sallent si has estudiat a l'INS a Sallent, perquè els coneixes de menuts. Però si vas a 
l'INS fora ja perds el contacte, no et relaciones tant amb tothom. Et fas amb gent de Sallent si has estudiat a 
l'INS aquí, perquè els coneixes de menuts. Però si vas a l'INs fora ja perds el contacte, no et relaciones tant 
amb tothom”.  
També es podria mirar més a qui ajuda Càritas, donen ajudes a gent que no ho necessita i gent que potser ho 
necessita molt no els tenen en compte.  
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Annex 3: Fitxa institut 
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PLA JOVE DE SALLENT, 2020-2024 
 

FITXA DE PARTICIPACIÓ A L’INSTITUT LLOBREGAT 
 

 
 

1. QUÈ ÉS EL PLA JOVE DE SALLENT?  
 

 
El Pla Local de Joventut, 2020-2024, de Sallent  o Pla Jove, és un document estratègic 
que ha de definir les polítiques municipals de joventut dels propers  cinc anys (oci, esport, 
feina, mobilitat, habitatge, emancipació, etc.) 
 
El Pla Jove te la missió principal de garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove 
de Sallent als múltiples recursos presents al municipi i al seu entorn, per tal que puguin 
escollir i construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col�lectiu. 
 
El Pla Jove impulsarà tot un seguit d’actuacions, programes, projectes i recursos que 
s’adreçaran a la gent jove de Sallent. 
 
 
 

2. COM S’ELABORARÀ EL PLA JOVE? Fases i calendari  
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3. QUÈ ÉS LA DIAGNOSI DEL PLA JOVE? 
 
 
La diagnosi del Pla Jove és l’anàlisi de la realitat juvenil i les polítiques de joventut 
vigents al municipi de Sallent. Aquesta permet tenir un fotografia inicial de la  realitat que 
viu la gent jove, identificar quines són les seves necessitats i dels recursos públics que 
estan al seu abast.  
 
Amb aquesta fotografia es podrà redactar un pla d’actuacions, per a la gent jove de 
Sallent segons les seves necessitats reals. 
 
 
 

4. DINÀMICA PARTICIPATIVA A L’IES LLOBREGAT 
 

 
1. Explicar què és el Pla Jove de Sallent. 

 
2. Explicar que l’Ajuntament impulsa un procés participatiu per a que la gent jove 

pugui manifestar les seves necessitats i també fer propostes d’actuacions per als 
propers anys. 

 
3. Treballar amb el grup classe les següents preguntes i relacionar-les amb aquells 

temes d’interès per a l’alumnat: 
  

- Quines son les vostres preocupacions o necessitats? 
 

- Quines actuacions, projectes o activitats es podrien fer per a la gent jove de 
Sallent? 
Les propostes poden anar en relació als diferents àmbits de les polítiques de 
joventut. 

o Educació i formació 
o Mobilitat 
o Feina i atur 
o Habitatge i emancipació 
o Oci, lleure i cultura 
o Igualtat i diversitat 
o Esports i hàbits saludables 
o Participació i implicació 

 
 
Es proposa que entre els alumnes de la classe es reparteixin 3 rols per al 
desenvolupament de la sessió participativa: 
 

1- L’apuntador/a: serà l’encarregat/da d’apuntar les aportacions de l’alumnat en la fitxa 
de participació. També serà l’encarregat/da de fer el resum final de les aportacions 
recollides. 

 
2- El moderador: serà l’encarregat de donar els torns de paraules. 
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5. FITXA PARTICIPATIVA 
 
CURS  
Nº ALUMNES  
Nº NOIES  
Nº NOIS  
 

 
Quines son les vostres preocupacions o necessitats? 

 
-Que arreglin la parada del bus.  

-Poder anar a la universitat.  

-Invertir mes diners en el manteniment 

de l’institut.  

-Més controls pel carnaval. 

-Més pisos i cases al poble.  

-Que no treguin l’envelat.  

-Més concerts per a joves(música d’ara).  

-Hi ha moltes activitats i la majoria són 

inapropiades per els joves.  

-Baixar els preus del material escolar.  

-Canviar la parada del bus.  

-Autobusos adequats a l’horari escolar i 

línies  directes a les altres poblacions.  

-Falten rampes als passos de vianants.  

-Nou pont del riu cornet.  

-Llum a la pista coberta a la nit.  

-Tancar el parc municipal més tard.  

 

-Crear in local on els joves puguin anar a 

la nit per no passar fred.  

-Piscina pública o mes barata.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quines actuacions, projectes o activitats es podrien fer per a la gent jove de 
Sallent? 
Educació i formació: Més cicles formatius a l’institut(grau mitja i superior), 



95 PLJ Sallent 2018-2021 

  

Xarrades informatives als institut sobre el futur laboral, Xarrades informatives sobre 

educació, Fer optatives de repàs.   

 
 
Mobilitat: Més espais als carrers, Horaris de bus adequats a l’horari escolar, Tenir 

la accessibilitat de fer intercanvis a l’estranger, Baixar el preu del transport públic, 

ampliar la xarxa de transport , i fer carril bici, Ofertes de treball a l’estranger, Llogar 

bicis, Bus públic per el poble que arribi a totes les zones.  

Feina: Feines estables no temporals, Borsa de treball mes amplia, Obrir mes 

botigues, Fer més places de feina i garantir places fixes a la feina, Xarrades 

informatives sobre les feines.  

 
Habitatge i emancipació: Ajudes per l’emancipació, Que hi hagi una oferta de pis 

variable, Lloguers més baixos, Ajudes pels joves que es volen independitzar-se, 

Acabar totes les obres, Acabar les obres dels pisos de davant del pavelló, Acabar el 

pont.  

 
Oci, lleure i cultura: Sales privades per a celebracions, Fer activitats per diverses 

edats, Mes actuacions musicals per a joves, Un cinema, Mes atraccions per les fires, 

Excursions a llocs a nivell local (waterworld...), Buscar un lloc que no sigui 

l’escorxador  per fer concerts més a prop del centre del poble i per públic més jove 

(12-19). 

 
Igualtat i diversitat: Equips femenins de diferents esports, Potenciar activitats per 

afavorir el feminisme el col�lectiu LGTBI..., Més xarrades/activitats dinàmiques a les 

escoles sobre sexe, igualtat, homofòbia i racisme, Fer espais i activitats per 

aconseguir una millora d’igualtat social.  

Esports i hàbits saludables:  Gimnàs mes gran, Zona d’escalada, Equip de 

handbol, equip de voleibol masculí, Arreglar vestuaris camp de futbol i que reguin el 

camp, Skate park més gran, Club frontón i natació sincronitzada.  

 
Participació i implicació: Participació del jovent a l’assemblea oberta del poble, 

Setmana jove amb més actes, Mes assemblees amb els habitants, Poder ajudar a 

les festes del poble.  
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Annex 4: ACTA 2a SESSIÓ GRUP MOTOR   
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ACTA 2a SESSIÓ GRUP MOTOR   11/12/2018 
 
 

1. Assistents 
- 3 membres de l’associació La Diferent 
- Naiara, 17 anys 
- Lídia, 21 
- Carlos, jove del projecte Turn On 
- Etienne, jove del projecte Turn On 
- Samir, jove del projecte Turn On 
- Noelia, dinamitzadora del programa de Garantia Juvenil 
- Sílvia, dinamitzadora juvenil 
- Alba Puy, Quòrum Consultors 
 
 

2. Desenvolupament de la reunió 
 
La majoria de les persones assistents no són saben per què se’ls ha convocat. Per tant en primer lloc, es fa 
una breu explicació dels objectius de la sessió. Així mateix, es comenten els passos que s’han fet fins ara en el 
marc de la diagnosi.  
 
Seguidament es planteja als i les assistents el canvi que s’ha decidit en relació al Fòrum Jove, substituint 
aquest per sessions focalitzades amb col·lectius més alternatius i la realització d’una enquesta al carrer per 
intentar captar l’atenció de joves que no hagin participat en les altres accions de diagnosi. Les persones 
assistents proposen els següents espais on trobar joves els caps de setmana: 

- Camp de futbol 
- Pavelló de bàsquet 
- Bar Les Palmeres 
- Bar Zero 
- Bar de la Piscina (nits) 
- Al Pipican es fa botellón previ a sortir de festa 
- Es comenta també que al grup de Facebook “Tu no ets de Sallent, si no...” hi ha també moltes pistes 
d’on es troba la gent jove els caps de setmana.  

 
 
La dinamitzadora juvenil comenta que s’ha realitzat una taula tècnica, amb figures tècniques de la casa per 
posar sobre la taula què fa Joventut i quines accions es promouen des d’altres àrees destinades a Joventut, 
amb l’objectiu de no solapar activitats i coordinar accions de manera conjunta.  
 
Entre els assistents es comenta que hi ha pocs equipaments per a joves. O que potser n’hi ha més però no 
se’n fa prou difuió. La gent jove potser no és conscient de que existeixen o que poden fer-ne ús. Un exemple 
seria el Casal Cívic, que és de titularitat de la Generalitat.  
 
En relació a l’Espai Jove, és força concorregut per joves de 1er d’ESO. Es tracta d’un grup molt motivat i molt 
implicat que tenen moltes idees. En aquest sentit cal destacar que la dinamitzadora també gestiona el Consell 
d’Infants, coneix als més petits i ja hi té confiança, i té l’esperança que a mesura que passin els anys, l’Espai 
Jove pugui generar confiança i aglutinar a grups de tots els cursos de l’institut, i més grans.  
 
 
Hi ha altres espais que es troben infrautilitzats, com el cas de l’Espai Fussimanya, que és un Casal Cívic 
municipal gestionat per l’Associació de Veïns. Està obert a tothom però únicament l’utilitzen els veïns i veïnes 
del barri. Es tracta d’un espai molt ben equipat que podria servir per fer moltes activitats juvenils. Altre cop es 
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comenta que la informació no arriba als i les joves.  
 
Hi ha força acord en què es troba a faltar la Turbina Gran (ara és Turbina petita, per a infants de fins a 12 
anys). La Turbina petita funciona molt bé, però es necessita un espai similar per a joves més grans. Es 
comenta que es podria reorientar el que era la Turbina Gran en algun altre espai de Sallent, però faltaria 
treballar la difusió. Caldria fer una bona promoció, alguna campanya molt llaminera que cridés l’atenció de 
tothom.  
 
Es comenta que una possibilitat és fer-ho durant la Setmana Jove, ja que no necessita presentació. La 
Setmana Jove aglutina a joves de totes les edats, barris i grups de Sallent. És una festa molt inclusiva, “ningú 
falta per Setmana Jove, és una tradició”. En tractar-se d’activitats que tenen tant d’impacte en el col·lectiu de 
joves, es considera que es podria fer promoció d’espais i activitats durant aquesta setmana, ja que segur que 
la informació arriba. Es proposa també fer activitats prèvies a la Setmana Jove en aquests espais com el Casal, 
per organitzar la festa o d’altres activitats més festives.  
 
Algunes persones assistents volen saber què es farà al barri de l’Estació, que va desaparèixer ja que les cases 
s’esfondraven per culpa de la mina, i ara està molt abandonat Però hi ha equipaments que es podrien 
reformar per a fer alguna cosa potent. Es comenta que a vegades la gent jove es contradiu, ja que demanen 
fer alguna cosa allà però alhora diuen que l’”escorxador és molt lluny” com per anar-hi assíduament.  
 
Algunes veus joves comenten que fora de la Setmana Jove tampoc cal organitzar massa activitats, que a 
vegades la gent jove únicament vol tenir un lloc on trobar-se i passar l’estona, sobretot a l’hivern. 
 
Es comenta que hi ha una gran manca de comunicació entre els i les joves i l’ajuntament. Es planteja que 
molta gent jove pot estar decebuda amb l’ajuntament, ja que en diverses ocasions s’ha sentit enganyada. Per 
aquest motiu és fàcil que no es vulguin implicar en projectes de l’ajuntament. Una de les assistents afirma 
que en sol·licitar assessorament sobre habitatge per a joves a Sallent, va tenir la sensació que no li prestaven 
prou atenció i li deien “espavila’t”. En relació a l’habitatge es té la percepció de que els pisos a Sallent són 
molt més cars que a la resta de la comarca. Hi ha una gran quantitat de pisos buits i no s’entén per què 
l’ajuntament no en promou un lloguer assequible. Es comenta que ignorar el jovent és ignorar el futur de 
Sallent.  
 


