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PRESENTACIÓ DE 
L’EINA





El Concurs

Els participants són 
estudiants de 1r de BAT o 
cicles formatius de l’INS 
Andreu Nin, l’INS Baix 
Penedès, l’INS 
Mediterrània i el Col·legi 
Sagrat Cor.

El concurs Joves amb 
Idees és un projecte de 
l’Ajuntament del 
Vendrell que té com a 
objectiu fomentar 
l’esperit emprenedor 
entre els joves.
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L’objectiu és fomentar 
l’esperit emprenedor 
entre els joves i 
motivar-los per tal que 
generin idees 
empresarials i valorin 
l’autoocupació com a 
possible sortida 
professional.



Programació
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TALLER:  
GENERACIÓ 
D’IDEES i 
VIABILITAT DE 
LA IDEA

LLIURAMENT 
DELS
PROJECTES 

VALORACÍO 
DEL JURAT

COMUNICACIÓ 
SELECCIONATS

TALLER DE 
COMUNICACIÓ 
EFECTIVA

SUPORT A LA 
PRESENTACIÓ 

DEMO DAY 

Al WEB Presencial * Escola de 
Música *

Escola de 
Música *



6

1. Les propostes podran ser presentades en grups de 
com a màxim 4 persones.

2. Cada participant podrà presentar una única 
candidatura.

3. Cada grup haurà d’escollir un únic repte.
4. Documentació mínima que cal presentar: fitxa 

descriptiva de la idea.
5. Terminis de presentació: calendari de la Web.
6. Lloc de presentació de les propostes: Via mail.

Bases del concurs
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Bases del concurs
7. Un cop presentats els projectes, el jurat farà la deliberació.

8. S’escolliran 6 finalistes, que exposaran les seves propostes 
davant del jurat. 

9. S’avisaran els finalistes : Calendari Web 

10. El jurat està format per: Diputació de Tarragona,  
Departament de treball afers i família de la Generalitat, La 
Caixa, l’Eina, CIT, i els responsables d’ explicar-vos el repte.



Què valora el jurat de 
les propostes?
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El grau d’originalitat, 
creativitat i innovació 
de la idea

Justificació de la 
seva viabilitat, en la 
mesura que sigui una 
oportunitat de negoci

El grau 
d’aprofitament i 
utilització dels 
recursos del territori

La presentació i 
materials aportats 
per a la presentació 
de la idea:

Els models de negoci 
que promoguin el 
cooperativisme, 
respecte pel medi 
ambient i el benestar 
social de la comunitat

Prototips, maquetes, 
material 
promocional, etc



ELS REPTES
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Escollir un dels dos reptes

JOVENTUT
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MEDI AMBIENT
Creació i/o dinamització 
d’espais d’oci o de lleure 

per a joves en el 
municipi

Què fem amb els 
residus?



Premis
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ADOLESCENCIA I 
JOVENTUT

-La taxa d’atur 
registrada durant 
l’agost 
- mes dades d’atur 
blah blah

13

- Temps de vida situat entre la infantesa i l’edat adulta.
- caracterizada pel ple desenvolupament de la persona.
- Considerat dels 12 als 29 anys aprox. 

AL VENDRELL



REPTE

OBJECTIUS
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Creació i/o dinamització d’espais d’oci o de 
lleure per a joves en el municipi.

-Dinamitzar el jovent del Vendrell.
- Aconseguir que el jovent del Vendrell es senti 
arrelat al municipi.
- Generar més activitats i/o una nova oferta 
atractiva, lúdica i especialitzada.
- Visibilitzar el col·lectiu jove del municipi.
- Atraure als usuaris visitants o de municipis 
propers.
- Aprofitar les sinèrgies de la generació.



15

NECESSITATS

- Projectes innovadors o de renovació que incentivin els joves a 
gaudir del municipi.

- Projectes relacionats amb l’oci i/o el lleure que cobreixin 
necessitats dels joves, o bé que ajudin a millorar aquelles existents. 

- Projectes que integrin l’ús d’eines creatives i que puguin ser 
desenvolupats en un entorn favorable. 



Regidoria 
de medi 
ambient

JOVES AMB IDEES

EDICIÓ 
2021



REPTE

OBJECTIUS
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Idees de negoci per MILLORAR la GESTIÓ dels 
RESIDUS.

- Disminuir la generació de residus i augmentar el reciclatge.
- Potenciar la reparació i la reutilització.
- Eliminació dels plàstics d’un sol ús
- Fomentar l’economia circular.
- Facilitar la recollida de residus als grans productors i a la 
ciutadania.
- Conscienciar sobre la necessitat ambiental, social i 
econòmica d’obtenir uns millors resultats en la generació de 
residus.
- Introduir les noves tecnologies en la gestió dels residus a 
nivell ciutadà, comercial o de l’administració pública



RESIDUS MUNICIPALS

-REBUIG
-FORM
-ENVASOS LLEUGERS
-PAPER I CARTRÓ
-VOLUMINOSOS
-FRACCIÓ VEGETAL
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RESIDUS MUNICIPALS

-PORTA A PORTA
-CONTENIDORS
-DEIXALLERIA

GESTIÓ

-TRACTAMENT
-DISPOSICIÓ FINAL
-VALORITZACIÓ ENERGÈTICA
-REPARACIÓ

PROBLEMÀTIQUES

-DISTÀNCIA ALS CONTENIDORS
-POC ESPAI A CASA O AL COMERÇ
-POCA CONSCIENCIACIÓ/FACILITAT
-DESCONEIXEMENT/INCIVISME
-ESTACIONALITAT/DISPERSIÓ

-SOCIETAT DE CONSUM
-MÀRQUETING: MOLTS EMBOLCALLS
-NORMATIVA/COSTOS
-CRISI ECONÒMICA
-DESPERSONALITZACIÓ



44,19 %
MITJANA A .CATATALUNYA 2019

55 %
OBJECTIU UE 2025

37,98 %
2019 A EL VENDRELL

DADES GENERACIÓ DE 
RESIDUS
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D’on poden sortir 
les idees?1.Les noves tecnologies aplicades a facilitar la correcta 

gestió dels residus per part de la ciutadania
2. Projectes de voluntariat
3. Nous estris, instruments, aparells que ajudin a facilitar 
el reciclatge
4. Projectes de reutilització i/o reparació 
5. Projectes de minimització de residus
6. Residu com a recurs: economia circular
7. Imatge social de la gestió dels residus: conscienciació, 
implicació i disminució de l’incivisme
8. Principi de la responsabilitat ampliada del productor
9. Principi de qui contamina paga
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CONTACTES L’EINA

LAIA PANDOLFI

assessorament@leina.org

REBECA MARTÍ

espaiempresarial@leina.org

900 33 88 33

CONTACTES REPTES

DANI UTGE

jovesvendrell@gmail.com

HELENA SAURA

mediambient.elvendrell@gmail.com

Contactes 



Place your screenshot here
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Espai 
web
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ALGUNA PREGUNTA?

GRÀCIES!


