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L’ordre IGD/3645/2009 del 29 de 
desembre estableix les bases 
reguladores per a la concessió 
d’ajudes per a la realització 
d’activitats finançades per la 
Comissió Europea dins del marc del 
p rograma d ’acc ió 
c o m u n i t a r i  “ L a 
Joventut en acció” de 
l ’ Inst i tut  de  la 
Joventut. 
Aquest, doncs, és un 
programa creat per al 
jovent per la Unió 
Europea amb l’objectiu 
de fer difusió del sentit 
de ciutadania europea 
activa, solidaritat i 
tolerància entre la 
joventut europea, així 
com implicar-la a l’hora 
de modelar el futur de 
l’Unió.  
Aques t  p rog rama 
promou la mobilitat dintre i fora dels 
límits de la UE, en un marc 
d’aprenentatge no formal i 
fomentant el diàleg intercultural i la 
inclusió de totes les persones que 
hi vulguin participar, indepen-
dentment del context educatiu, 
social i cultural del que procedeixin. 
El procés de selecció té com a 
objectiu la subvenció dels que 
siguin els millors projectes entre 
tots els presentats. 
Les ajudes estan enfocades en 
diferents accions:  
- La joventut amb Europa. Que 
inclou intercanvis juvenils entre 
grups de joves de diferents països 
per conèixer altres cultures; 
iniciatives juvenils, que ofereixen  
suport a projectes dissenyats a 
nivell local, regional, nacional i 
internacional per reforçar l’aspecte 
europeu i ampliar la cooperació i 
l’intercanvi d’experiències entre 
joves; projectes de democràcia 

participativa, que donen suport a la 
participació de joves a la vida 
democràtica de la comunitat local, 
regional, nacional o internacional. 
- Servei Voluntari Europeu (SVE) 
L’objectiu del qual és fomentar la 

participació de joves en diferents 
formes de voluntariat dintre i fora de 
la Unió Europea, que potencia la 
solidaritat i promou el compromís 
actiu entre la joventut. 
- La joventut al món. Cooperació 
amb els països veïns de la UE en 
dos projectes: intercanvis juvenils i 
projectes de formació. 
- Animadors socioeducatius i 
sistemes de suport a la joventut. 
Formació i projectes en xarxa de 
treballadors i organitzacions 
juvenils per millorar la qualitat de 
les estructures de suport a la gent 
jove. 
- Suport a la cooperació política. 
Trobades de joves i responsables 
de polítiques de joventut sobre la 
cooperació, organització de 
seminaris, el diàleg estructurat 
entre joves, treballadors juvenils i 
responsables de polítiques de 
joventut. 
Els destinataris són: 

- organitzacions no governamentals 
sense ànim de lucre,  
- ens públics locals i regionals,  
-grups de joves no associats,  
- entitats actives a nivell europeu en 
el camp de la joventut (ONGE),  

-organitzacions no 
g o v e r n a m e n t a l s 
internacionals. 
En el cas dels joves , 
està destinat per a 
joves amb edats 
compreses entre els 15 
i 28 anys, tot i que 
algunes accions estan 
obertes per a persones 
entre 13 i 30 anys. 
 
L a  c o n v o c a t ò r i a 
d’aquestes bases es va 
publicar el 13 de gener 
de 2010 al BOE● 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA “JOVENTUT EN ACCIÓ”PROGRAMA “JOVENTUT EN ACCIÓ”  

Per a més informació: 

Secretaria de Joventut  
Calàbria, 147.08015 - Barcelona 
Tel.: 934 838 374 / 934 838 322 
Fax:  934 838 300 
rclosas@gencat.cat 
mjusua@gencat.cat 
http://www.gencat.cat 
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Carnet Jove On-Line 
El Carnet Jove és un servei de la 
Generalitat de Catalunya, gestionat 
per l’Agència Catalana de la 
Joventut, en funcionament des del 
1986 amb la intenció de contribuir 
a millorar la qualitat de vida dels 
joves catalans mitjançant l'oferta i 
la promoció de serveis, propostes i 
avantatges en diferents àmbits. 
Els titulars del Carnet Jove tenen 
dret a gaudir d’un seguit de 
propostes i serveis: més de 6.000 
a v a n t a t g e s  a  C a t a l u n y a , 
permanents i temporals, en la 
cultura, el turisme i la mobilitat, la 
formació, etc. (com per exemple 
festivals, concerts, esdeveniments 

esportius), i més de 100.000 
avantatges a Europa, fins i tot  
cobreix amb una assegurança 
d'assistència en viatges interna-
cionals de franc. 
Els destinataris són joves d'entre 
14 i 29 anys, ambdós inclosos. 
Poden accedir-hi els joves de 
l'Estat espanyol i de l'estranger, 
sempre que el sol·licitin en un dels 
punts d'expedició situats a 
Catalunya, tant si hi resideixen de 
manera permanent com temporal. 
S’obté a qualsevol oficina de "la 
Caixa" en un màxim de 4 dies 
després de la data de sol·licitud. 
També es pot fer el Carnet Jove 
provisional, es lliura al moment i és  
vàlid únicament a Catalunya durant 
30 dies. Aquest es pot expedir a 
les coordinacions territorials de 
joventut,  en alguns punts 
d'informació juvenil i als albergs de 

la Xarxa Nacional d'Albergs Socials 
de Catalunya. Abans que finalitzi la 
seva validesa cal adreçar-se a una 
oficina de "La Caixa" per sol·licitar-
ne el definitiu. Els majors de 18 
anys i titulars d'un compte bancari 
en aquesta entitat poden sol·licitar 
el carnet financer per Internet. Per 
sol·licitar-lo es necessari el DNI i 
abonar la quota anual. 
El fet més destacat és que a partir 
de l’1 de febrer les persones 
interessades podran fer-se el 
carnet a través de la web. Els 
508.030 joves que avui disposen 
del Carnet Jove no hauran de fer 
aquest tràmit fins a la renovació 
anual del carnet, però tots els nous 
i les noves titulars majors d’edat ja 
poden fer-lo on line.  
Per a més informació podeu 
consultar http://www.carnetjove.cat/ 
o trucar al telèfon 012● 

El mediador social és una figura de referència per a 
la informació i l'assessorament sobre recursos socials 
davant les demandes dels ciutadans (problemàtiques 
sobre 3a edat, dona, infància, educació afectiva i se-
xual, prestacions socials, centres d'acollida...); treba-
lla en la posada en marxa de programes preventius 
en l'àmbit de les drogodependències i la SIDA com a 
tutor o acompanyant de processos de rehabilitació de 
malalts, entre ciutadans, serveis mèdics i Serveis Es-
pecialitzats Comunitaris. I també en els processos 
d'inserció socio-laboral de col·lectius exclosos i/o en 
risc d'exclusió i prevenció de maltractaments i violèn-
cia de gènere. 
Funcions:  
Posada en marxa de programes de prevenció en dro-
godependències i SIDA. 
Col·laboració amb els Serveis Mèdics en el disseny i 
difusió de campanyes específiques. 
Informació i assessorament a tots els ciutadans en 
matèries de serveis socials, actuant com intermediaris 
en la resolució d'aquestes problemàtiques.  
Detecció i denúncia de situacions discriminatòries i 
d'exclusió social.  
Afavoridors de la rehabilitació de persones amb pro-
blemàtiques derivades de l’abús de drogues. 

Facilitadors de la contractació de persones i 
col·lectius amb dificultats que hagin realitzat proces-
sos de reinserció .  
Participació activa en la inserció sòcio-laboral.  
Qui pot ser mediador? Preferentment titulats en es-
pecialitats relacionades amb la inserció laboral: psicò-
legs, economistes, advocats, relacions laborals, peda-
gogs, treballadors socials, sociòlegs, graduats       
socials... Professionals amb relació amb entitats que 
promouen programes de formació i inserció laboral 
(ONG’s, associacions empresarials, organitzacions 
sindicals, agències de desenvolupament local, funda-
cions, ajuntaments, entitats sense ànim de lucre).  
Perspectives laborals: actualment se centra en el 
camp de la lluita contra l'exclusió, en un futur haurien 
de comportar un camp d'acció més ampli, com: coo-
peració al desenvolupament amb el tercer món, oci 
alternatiu, consum, posar les bases per poder donar 
resposta a necessitats que en l'àmbit social es puguin 
presentar, com a conseqüència dels canvis socials 
que es produeixin en un futur.  
La formació complementària es pot realitzar a dife-
rents entitats, per exemple: 
- IBECON. www.ibecon.org 
- ISEP. www.isep.es● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  MEDIADOR/A SOCIAL 
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La Xarxa Inicia  és un servei de 
la Generalitat que ofereix 
assessorament a persones 
emprenedores i està formada per 
professionals que ajuden a tirar 
endavant una idea empresarial. 
Es realitza una entrevista 
personal, després els tècnics 
determinen l’itinerari que cal 
seguir per crear i consolidar 
l’empresa amb èxit. L’objectiu és 
que cap idea es quedi al calaix 
per manca de suport  o 
d’assessorament. 
Hi poden accedir persones 
emprenedores, en situació 
d'ocupació o d'atur, que volen 
crear la seva pròpia empresa o 
que l’han creat durant l´últim any. 
Com accedir als serveis? 
Donar-se d’alta com a usuari 
d’INICIA: per a la creació 
d’empreses. Com fer-ho? 
 - A través del web: INICIA: per la 
c r e a c i ó  d ' e m p r e s e s , 
apartat  Assesora't 
 - Telefònicament trucant al 012. 
 - Presencialment a qualsevol de 
les entitats que formen part de la 
xarxa o a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà del Departament de 
Treball. Escollir una de les entitats 
que figuren en la llista d’INICIA: 

per la creació d’empreses. 
Contactar telefònicament amb 
l’entitat per demanar hora. Link 
per cercar entitats: http://
i n i c i a .genca t . ca t / i n i c i a / ca t /
entitatLocal.do 
Serveis:Atenció individualitzada 
i personalitzada. Cada persona/
empresa és un cas específic, per 
aquets motiu, des d’INICIA: per la 
creació d’empreses es tracta 
individualment tots els casos 
oferint un itinerari personalitzat 
d’informació, orientació, asses-
sorament, formació i suport a la 
consolidació a través de les 
entitats locals col·laboradores. 
Informació i  orientació. 
Resposta a preguntes, orientant 
en tot el procés de creació de 
l’empresa i informant sobre el 
conjunt de serveis, ajuts i recursos 
que es poden oferir. 
Assessorament. Anàlisi de la 
viabilitat de la idea i asses-
s o r a m e n t  e n  e l  p r o c é s 
d’elaboració del Pla d’empresa, 
per planificar el nou negoci i per 
presentar el projecte a d’altres 
persones: per obtenir finan-
çament, convèncer inversors, 
aconseguir condicions més 
favorables amb proveïdors, 

establir acords i aliances, etc. 
Formació. A través de la xarxa es 
pot accedir a cursos de formació 
especialitzada en habilitats, 
planificació i gestió empresarial 
per augmentar les possibilitats 
d’èxit de l’empresa. 

Consolidació. Durant els tres 
anys posteriors a la creació, es 
pot optar a fer plans de seguiment 
per ajudar en la consolidació i a 
m i l l o ra r  e l  po tenc ia l  de 
creixement. 
Un servei proper. La xarxa està 
formada per entitats locals amb 
coneixements,  capaci tat  i 
experiència per prestar aquest 
suport● 

 
HORARI PIJ I AULA D’ORDINADORS: 

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS  
I DE 9:30 A 14H ELS DIVENDRES 

 
HORARI SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL: 

DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H   
(CAL DEMANAR HORA) 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS: XARXA INICIA 
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Entitats del Tarragonès:  

Ajuntament de Salou 

Empresa Municipal de Desenvolupa-
ment Econòmic de Tarragona S.A. 

Organisme Autònom de Desenvolu-
pament Local. 

Ajuntament de Tarragona. 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tarragona 

Cp’Ac, Fundació privada per a la 
Promoció de l’Autoocupació de Cata-
lunya. 

Institut Comarcal d’ocupació i 
Desenvolupament Econòmic del 
Tarragonès 


